
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-02-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Carina Lund (M), Ordförande 

Leif Zetterberg (C) 

Agneta Hägglund (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Christian Nordberg (MP) 

Owe Fröjd (Båp) 

Fred Rydberg (KD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 07 mars 2017, kl. 08:30 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

  

Justeringssammanträde  

Torsdagen den 9 mars kl. 16:00 i Carina Lunds rum  

  

OBS! Ersättarna inbjudna till ärende 24!  

 

Ärenden Anmärkning 

1.  
Mötets öppnande 

– Närvarokontroll 

– Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde 

– Fastställande av dagordningen 

- 

2.  
Medlemsdialog Samordningsförbundet Externt besök 

3.  
Informationsärenden 

– Information om detaljplaner redo för granskning 

– Kommundirektörens informationspunkt 

Föredragande: 

Anna-Karin Bergvall 

Per Nordenstam 

4.  
Redovisning av nuvarande bostadsplanering gentemot beslutat 

behov enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram 

Dnr 2016/00642  

Föredragande:  

Anna-Karin Berg-

vall/Isabell Lundberg 

5.  
Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus 

Dnr 2011/00112  

Föredragande:  

Anna-Karin Berg-

vall/Isabell Lundberg 
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6.  
Planbesked för Skokloster 2:358 

Dnr 2016/00539  

Finns för frågor: 

Anna-Karin Berg-

vall/Isabell Lundberg 

7.  
Planbesked för Katrinedal 3:70 - Lövbacken 

Dnr 2016/00683  

Finns för frågor: 

Anna-Karin Berg-

vall/Isabell Lundberg 

8.  
Redovisning av projektprioriteringslista för program- och de-

taljplaneuppdrag 

Dnr 2016/00565  

Finns för frågor: 

Anna-Karin Berg-

vall/Isabell Lundberg 

9.  
Stimulansmedel från Boverket för att främja ökat bostadsbyg-

gande 

Dnr 2016/00696  

Finns för frågor: 

Anna-Karin Berg-

vall/Isabell Lundberg 

10.  
Föreskrifter om upprättande av arkivbeskrivning för Håbo 

kommun 

Dnr 2016/00375  

- 

11.  
Inriktningsbeslut för utveckling av kommunhuset till en aktivi-

tetsbaserad arbetsplats 

Dnr 2017/00104  

- 

12.  
Årsredovisning 2016 

Dnr 2017/00112  

- 

13.  
Uppföljning av intern kontroll 2016 

Dnr 2017/00016  

- 

14.  
Möjligheten att förhyra kommunala lokalen "Borgen" 

Dnr 2017/00155  

- 

15.  
Svar på medborgarförslag: Skateboardhall inomhus  

Dnr 2016/00639  

- 

16.  
Svar på medborgarförslag: Fler offentliga toaletter på Granåsen 

Dnr 2016/00485  

- 

17.  
Svar på motion: Ritualslaktat kött i kommunens verksamheter 

Dnr 2016/00356  

- 

18.  
Svar på motion: Behov av korttidsboende i Håbo kommun 

Dnr 2016/00133  

- 

19.  
Svar på motion: Införande av generationsbryggor mellan barn 

och äldre via äldreboenden, föreningar och skolor 

Dnr 2016/00166  

- 
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20.  
Svar på motion: Säkra busshållplatser i hela kommunen  

Dnr 2016/00355  

- 

21.  
Svar på motion: Inrättande av samåkningsparkering 

Dnr 2016/00516  

- 

22.  
Svar på motion: Kommunal hyresgaranti 

Dnr 2016/00382  

- 

23.  
Övriga ärenden 

Dnr 73151  

- 

 

Styrgrupp Bålsta Centrum 

24.  
Exploateringsbudget för Bålsta Centrum, del av etapp 1 

Dnr 2017/00137  

Kl. 13:00 

Ersättare i KSAU är 

välkomna till denna 

punkt. 

 

   

Carina Lund 

Ordförande 

 Johan Utter 

Sekreterare 
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 Datum Vår beteckning 

 2017-02-08 KS 2016/00642 nr 72835 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Marie Pettersson, Samhällsplanerare 
0171-528 27 
marie.pettersson@habo.se 

 

Redovisning av nuvarande bostadsplanering gentemot beslutat 
behov enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen noterar nedan angiven information.   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att redovisa en 

sammanställning som redovisar nuvarande bostadsplanering gentemot 

beslutat behov enligt bostadsförsörjningsprogrammet. 

Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram, antaget december 2014, anger 

att 150-200 bostäder är en lämplig nivå för bostadsbyggande per år.  

En sammanställning av pågående bostadsplanering har genomförts. Under 

år 2017-2025 planeras ett tillskott på i genomsnitt 264 bostäder per år. 

Antalet planerade bostäder överskrider det antal som anges i 

bostadsförsörjningsprogrammet.  

Bostadsbyggandet styrs av en rad faktorer över vilka kommunen endast kan 

påverka planberedskap och takten på utbyggnad av de allmänna 

anläggningar som är en förutsättning för nya bostäder. I slutändan är det 

efterfrågan på bostäder och byggkonjunkturen som styr hur många bostäder 

som byggs. Förvaltningen bedömer att pågående bostadsplanering ligger väl 

i linje med den inriktning som bostadsförsörjningsprogrammet ger. 

 
Ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att redovisa en 

sammanställning som redovisar nuvarande bostadsplanering gentemot 

beslutat behov enligt bostadsförsörjningsprogrammet.  

Kommunens bostadsförsörjningsprogram antogs december 2014. 

Programmet utgår från kommunens vision, vårt Håbo 2030, och visionens 

ambition om att befolkningsmängden ska uppgå till 25 000 invånare år 

2030. Det motsvarar en ökning med cirka 300 personer per år. Håbo 

kommuns bostadsförsörjningsprogram fastställer utifrån visionens ambition 

gällande befolkningsmängden att 150-200 bostäder är en lämplig nivå för 

bostadsbyggande per år.  

Bygg- och miljöförvaltningen har gjort en sammanställning över förväntat 

antal färdigställda bostäder per år fram till år 2025. Sammanställningen är 

en uppskattning och osäkerheten i omfattning och genomförandetid är i 

vissa fall stor, framförallt för projekt längre fram i tiden. 
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Sammanställningen över förväntat antal färdigställda bostäder har därför 

endast gjorts fram till år 2025. Förutom att osäkerheten ökar för projekt 

längre fram i tiden har antal bostäder, hustyp eller upplåtelseform heller 

sällan lagts fast. 

År FH/BR FH/HR SM Summa 

2017 28 54 85 167 

2018 124 103 67 294 

2019 253 190 36 479 

2020-2025 592 640 200 1480 

Totalt 2017-2025 997 987 388 2297 

Genomsnittligt per år 111 110 43 264 

Enligt sammanställningen förväntas i genomsnitt 264 bostäder per år 

färdigställas under åren 2017-2025. Utöver dessa bostäder planeras även för 

drygt 200 kategoribostäder, vilka inte inkluderas i tabellen ovan. Det 

innebär en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Statistiska centralbyrån 

redovisar statistik över antalet färdigställda bostäder. Under år 2015, som är 

den senast redovisade statistiken, färdigställdes 55 bostäder i Håbo 

kommun. Under åren 2010 till 2015 färdigställdes totalt 214 bostäder, vilket 

ger ett genomsnitt på 36 bostäder per år.  

Större utbyggnadsprojekt, som exempelvis Bålsta Centrum, innebär att 

antalet färdigställda bostäder kan komma att bli väldigt högt ett år och att 

antalet året därpå är betydligt lägre. Det får till följd att bostadsplaneringen 

ett år överskrider de riktlinjer som ges i bostadsförsörjningsprogrammet, 

vilket exempelvis syns under år 2019 då drygt 400 lägenheter planeras att 

färdigställas i Bålsta Centrum. Statistiken bör därför studeras genom ett 

genomsnittligt värde för ett flertal år.  

Utifrån ovan redovisad sammanställning pågår planering för något fler 

bostäder än vad som anges i bostadsförsörjningsprogrammet. 

Bostadsplanering är dock förknippat med stora osäkerheter. Färdigställandet 

av ovan nämna projekt är beroende av personella resurser och teknisk 

kapacitet inom kommunen såväl som regionala bostadskonjunkturer. Med 

tanke på de stora osäkerheterna förknippade med bostadsplanering anses 

pågående bostadsplanering stämma väl överens med den inriktning som 

bostadsförsörjningsprogrammet ger. 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram anger att programmet ska antas 

varje mandatperiod av kommunfullmäktige. Med anledning av detta, samt 

med anledning av pågående översiktsplanearbete, kan det dock uppstå 

behov av att revidera nuvarande bostadsförsörjningsprogram. Arbetet med 
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att revidera bostadsförsörjningsprogrammet är lämpligt att påbörja senast 

vid antagande av ny översiktsplan.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Skrivelsen föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Skrivelsen kräver ingen uppföljning.  

Beslutsunderlag 

– Bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med utblick mot 2030 

– Excellista över förväntat antal färdigställda bostäder i Håbo kommun år 

2017-2025. 

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen  

 



Prognos för bostadsproduktion, ARBETSMATERIAL!Senast reviderad 2017-02-14

BR HR SM BR HR SM BR HR SM BR HR SM

Bålsta C etapp 1 730 150 150 430

Bålsta C, etapp 2 250

Bålsta C, etapp 3 400 50 100

Tvåhusplanen 500 50 50
Glastomten 110 17
Lyckebo 37 37

Väppeby Äng, Boklok 154 38 36 80

Väppeby, Håbohus 80 40 40

Björkvallen, Boklok 110 20 90

Gästis 20 20
Kalmarsand Park 200 60 40
Kalmarsand Udde 160 160
Kamlarrondellen 30 40

Lindegård etapp 1, PEAB 32 16 16

Lindegård etapp 2, PEAB 60 30 30

Åkervägen, PEAB 15 5

Viby äng E2 34 18 16

Viby äng, I+K 45 45

Frösundavik,SMÅA 85 44 20

Frösundavik, Wästbygg 50 50

Frösundavik Mellanby 18 18

Frösundavik, etapp 2 90

Väppeby, Håbohus 25 25
S:t Eriks 800 50

Bovieran Gröna dalen 48 48

Gamla Bålsta, Förtätning 100

Torresta, Gillöga 150
Skokloster, gropen 44 10 10 10 14
Skokloster Udde 300 20

Stämsvik 4 4

Krägga 50 10 10 10 20
Katrinedal 9 9

Övriga mindre projekt 16 7 7 2

Hjalmars väg 10 5 5
Styckebyggda 10 10 10 60

SUMMA 4766 28 54 85 124 103 67 253 190 36 592 640 200

Kategoribostäder

Väppeby, Håbohus 12 6 6
Kyrkcentrum 60 60
Kalmarsand 60 60

Gröna dalen 50

2020-252019
Projektnamn

Totalt antal 

bostäder
2017 2018





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-21  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 215 Dnr 2016/00582  

Markanvisning inom planområdet Kalmarsand, del av 
fastigheten Bista 4:5, Håbohus AB 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen anvisar mark för flerbostadshus inom del av fastighet-

en Bista 4:5 till Håbohus AB. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att teckna markanvisningsav-

tal med Håbohus AB. Förvaltningen har därefter rätt att förlänga avtalet 

samt godkänna eller avslå att exploatören sätter annan part i sitt ställe. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att redovisa 

en sammanställning som redovisar nuvarande bostadsplanering gentemot 

beslutat behov enligt vårt bostadsförsörjningsprogram senast kvartal 1 2017.  

Sammanfattning  

Förvaltningen har fått i uppdrag att upprätta och samråda detaljplan för 

Kalmarsand, dpl 414, KS beslut Dnr 2015/00289 §203. I samband med detta 

har Håbohus AB gjort en förfrågan kring att få förvärva mark för bostadsän-

damål inom det blivande detaljplaneområdet.  

Markområdet är cirka 4 500 kvm stort och lokaliserat längs med den nuva-

rande Stockholmsvägen strax sydost om Kalmarrondellen. Området är i 

planprogrammet avsett för småhus och naturmark. Håbohus har i mycket ti-

diga skisser visat bland annat en god förståelse för läget angränsande till vil-

labebyggelsen. Det ökade behovet av bostäder i kommunen gör att förvalt-

ningen rekommenderar att anvisa markområdet till Håbohus för flerbostads-

ändamål istället för en framtida försäljning av tre villatomter. Vidare ökar en 

markanvisning möjligheten till att få kostnadstäckning för den dyra infra-

strukturen inom detaljplaneområdet. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 

teckna markanvisningsavtal med Håbohus AB som Exploatör. Markanvis-

ningen innebär en ensamrätt för Exploatören att under två års tid förhandla 

med kommunen kring genomförandeavtal med fastighetsöverlåtelse för det 

anvisade området.  

Beslutsunderlag 

Utkast till markanvisningsavtal med kartbilaga. 

Mycket tidiga idéskisser för flerbostadshus.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carina Lund (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta enligt följande: 
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"1. Kommunstyrelsen anvisar mark för flerbostadshus inom del av fastig-

heten Bista 4:5 till Håbohus AB. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att teckna markanvisningsav-

tal med Håbohus AB. Förvaltningen har därefter rätt att förlänga avtalet 

samt godkänna eller avslå att exploatören sätter annan part i sitt ställe." 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Carina Lunds (M) yrkande med tillägg av 

en ny beslutspunkt enligt följande: 

"Att kommunstyrelsens förvaltning redovisar en sammanställning som re-

dovisar nuvarande bostadsplanering gentemot beslutat behov enligt vårt bo-

stadsförsörjningsprogram senast kvartal 1 2017."  

Följande motivering anges: "Det ökande behovet av bostäder nämns som 

anledning till förslaget, dock saknas någon redovisning av behovet och om-

fattningen av de planer som är under utarbetande, detta relaterat gentemot 

beslutat bostadsförsörjningsprogram." 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Carina Lunds (M) och Owe Fröjds 

(Båp) yrkanden, men önskar samtidigt få antecknat till protokollet att han 

anser det vara bekymmersamt att VA-frågorna inte beaktas i tillräcklig grad 

vid plan- och exploateringsärendena.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen bifaller det 

egna yrkandet och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen även bifaller tilläggsyrkandet 

från Owe Fröjd (Båp) och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 

Håbohus AB 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes-Vargas, Planarkitekt 
0171-525 08 
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna genomförda justeringar i 

granskningshandlingarna för detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ställa ut 

förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl. för granskning enligt 5 kap. 

18 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016, § 138, att ge 

förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget till detaljplan för Väppeby 7:18 

m.fl. fastigheter för granskning. Planförslaget har dock ännu inte blivit 

föremål för granskning då förvaltningen underhand har sett behov av att 

göra en del justeringar i planförslaget. Bland annat har det handlat om 

exploateringsgraden med bebyggelsens höjdsättning och utformning, 

förtydligande kring dagvattenfrågan samt en del redaktionella ändringar. 

Syftet med de justeringar som nu föreslås är att få till ännu bättre 

planhandlingar som uppfyller detaljplanens vision om småstaden.  
 

Ärendet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt viss 

handel, kontor och icke störande verksamheter i bottenvåningarna med 

småstadens kvaliteter. En målsättning med småstaden är att åstadkomma en 

variation i upplevelsen som kan bidra till den trevnad som ofta förknippas 

med småstaden. Småstadens attraktivitet och trivselkänsla ligger i en 

småskalig variation i fasadernas uttryck i form av tydliga entrépartier, 

fasadmarkeringar, fasadförskjutningar, burspråk, balkonger och en 

sammanhållen varm färgskala. Den tillkommande bebyggelsen ska ha ett 

varierat uttryck med en blandning av hushöjder så att området får ett 

levande intryck och en småskalig karaktär.  

Kommunen äger ingen mark inom området som är avsatt för ny 

bostadsbebyggelse. Därför är det än viktigare att detaljplanen är tydlig och 

styr hur området maximalt får bebyggas. Detaljplanering handlar i många 

fall om avvägningar och kompromisser. Genom planmonopolet är det 

kommunen som bestämmer hur mark ska användas och bebyggas inom 

kommunen. Kommunens roll är därmed att ta hänsyn till och göra 

avvägningar mellan olika enskilda och allmänna intressen. 

Sedan hösten 2016 har dialoger förts med berörda exploatörer inom området 

där det har varit av stor vikt att så långt som möjligt hitta en samsyn utan att 

göra avkall på kommunens vision för småstad. De diskussioner som förts 
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har framförallt handlat om exploateringsgraden med höjdsättning, det vill 

säga hur höga byggnaderna maximalt ska kunna få vara, och utformningen 

av bebyggelsen. Den kuperade terrängen med marknivåer från +10 m vid 

Stockholmsvägen till +23 m uppe på platån gör höjdsättningen och 

utformningen av bebyggelsen ytterligare komplex. Därutöver har även alla 

handlingar setts över och en del redaktionella ändringar och förtydliganden 

av bland annat dagvattenfrågan har gjorts. Syftet med de justeringar som nu 

föreslås är att få till ett detaljplaneförslag som uppfyller kommunens vision.  

Med ovanstående i beaktande föreslår Bygg- och miljöförvaltningen att 

planförslaget ställs ut för granskning. Vid beslut om granskning bedöms 

detta kunna pågå under april/maj 2017. Antagande av detaljplanen bedöms 

kunna ske under hösten 2017. Detta förutsätter att samtliga 

exploateringsavtal är påskrivna av motparterna i god tid innan detaljplanen 

tas upp för antagande. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för ca tre fjärdedelar av detaljplanen regleras i planavtal med 

exploatörer och markägare. Resterande kostnader regleras med en planavgift 

vid kommande bygglov.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 

– Plankarta upprättad i februari 2017 

– Planbeskrivning upprättad i februari 2017 

– Illustrationsplan upprättad i december 2016 

– Snedperspektiv av volymstudie upprättad i januari 2017 

– Samrådsredogörelse upprättad i augusti 2016 rev. februari 2017 

(Inkomna yttranden förvaras på Plan- och utvecklingsavdelningen) 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen  
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§ 82 Dnr 2011/00112  

Granskning av detaljplan för Väppeby 7:18, Stock-
holmsvägen 27 (Tvåhusplanen) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ställa ut förslag 

till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl. för granskning enligt 5 kap. 18 § Plan- 

och bygglagen (PBL 2010:900)  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17, § 145, att ge förvaltningen i upp-

drag att planlägga fastigheterna Väppeby 7:18, 7:19,7:20 samt Bista 11:1. 

Planområdet utökades genom beslut av Kommunstyrelsen 2011-11-28 till 

att omfatta hela det planlösa området mellan Kapellvägen, Mälarbanan, 

Håtunavägen och Stockholmsvägen. Detaljplanen omfattar nu totalt ca. 6 ha. 

Den föreslagna utformningen av detaljplanen överensstämmer med den för-

djupade översiktsplanen för Bålsta Tätort 2010 med syfte att förtäta sam-

hället. 

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för flerbostadshus och en-

staka enbostadshus, i varierande hustyper och hushöjder. Totalt kan detalj-

planen möjliggöra 500 lägenheter tillkomma. Planområdet föreslås få en 

småstadsliknande karaktär med både ny och äldre bebyggelse. En ny central 

gata följer åsen. Gränder med trappor tillkommer för att bättre ansluta en 

busshållplats vid Stockholmsvägen till bostadsområdet. 

Framför kyrkan föreslås en platsbildning med en parkering och ett mindre 

torg. Även efter den nya centrala gatan på åsen föreslås ett mindre torg samt 

en lekpark med utsiktsmöjlighet. 

Med förebild från en småstad ger förslaget även möjlighet att bedriva af-

färsverksamhet och kontor i bottenvåningarna mot gatan. 

Av säkerhetsskäl minskas antalet utfarter till Stockholmsvägen och en ny 

anslutning av Håtunavägen till Skeppsrondellen föreslås.  

Beslutsunderlag 

Plankarta upprättad i augusti 2016  

Planbeskrivning upprättad i augusti 2016  

Illustrationsplan upprättad i  augusti 2016  

Samrådsredogörelse upprättad i augusti 2016 

(Inkomna yttranden förvaras på Plan- och utvecklingsavdelningen)  
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Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
Paulina Cifuentes Vargas, Planarkitekt 
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Detaljplan för Väppeby 7:18, m fl, Bålsta Håbo kommun, Uppsala 
län(”Två husplanen”) 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ställa ut 

förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl. för granskning enligt 5 kap. 

18 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17, § 145, att ge förvaltningen i 

uppdrag att planlägga fastigheterna Väppeby 7:18, 7:19,7:20 samt Bista 

11:1. Planområdet utökades genom beslut av Kommunstyrelsen 2011-11-28 

till att omfatta hela det planlösa området mellan Kapellvägen, Mälarbanan, 

Håtunavägen och Stockholmsvägen. Detaljplanen omfattar nu totalt ca. 6 ha. 

Den föreslagna utformningen av detaljplanen överensstämmer med den 

fördjupade översiktsplanen för Bålsta Tätort 2010 med syfte att förtäta 

samhället. 

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för flerbostadshus och 

enstaka enbostadshus, i varierande hustyper och hushöjder. Totalt kan 

detaljplanen möjliggöra 500 lägenheter tillkomma. Planområdet föreslås få 

en småstadsliknande karaktär med både ny och äldre bebyggelse. En ny 

central gata följer åsen. Gränder med trappor tillkommer för att bättre 

ansluta en busshållplats vid Stockholmsvägen till bostadsområdet. 

Framför kyrkan föreslås en platsbildning med en parkering och ett mindre 

torg. Även efter den nya centrala gatan på åsen föreslås ett mindre torg samt 

en lekpark med utsiktsmöjlighet. 

Med förebild från en småstad ger förslaget även möjlighet att bedriva 

affärsverksamhet och kontor i bottenvåningarna mot gatan. 

Av säkerhetsskäl minskas antalet utfarter till Stockholmsvägen och en ny 

anslutning av Håtunavägen till Skeppsrondellen föreslås.   

 
Ändringar efter samrådet  
Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden. 

Planbeskrivningen har genomgått redaktionella ändringar samt 

kompletterats med information om bland uppgifter om hushöjder, antalet 

bostäder, om radon- och geoteknisk undersökning av området, 

dagvattenhantering, riskhantering, järnvägsspårsutredning samt 

bullerutredning.  
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 Datum Vår beteckning 

 2016-08-08 KS 2011/00112 nr 69028 

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för ca tre fjärdedelar av planen regleras i planavtal och 

resterande regleras med planavgift vid kommande bygglov.  

 

Uppföljning 

"[Här beskrivs om, och hur, det föreslagna beslutet ska följas upp]"  

Beslutsunderlag 

– Plankarta upprättad i augusti 2016 

– Planbeskrivning upprättad i augusti 2016 

– Illustrationsplan upprättad i  augusti 2016 

– Samrådsredogörelse upprättad i augusti 2016 

– (Inkomna yttranden förvaras på Plan- och utvecklingsavdelningen)  

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

  

 



 

NORMALT PLANFÖRFARANDE 

Detaljplan för  PBL 2010:900 
Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus, Bålsta DPL 394 
Håbo kommun, Uppsala län  GRANSKNINGSHANDLING 

Torget mitt i området sett från norr. Bild: Smideman Arkitekter AB. 
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Solstudie, 2016-04-06 
Naturvärdesinventering, 2015-10-15 rev. 2016-04-12 
Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning 
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PLANPROCESSEN Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson 
eller exploatör. Kommunstyrelsen ger sedan uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan. Då påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan 
och efter detta kan planen gå ut på samråd. Under tiden för samrådet 
samlar kommunen in synpunkter på förslaget. De synpunkter som 
kommit in sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse.  

Förslaget omarbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning, det 
är här i processen detta planförslag är nu. Under tiden för granskningen 
samlar kommunen in synpunkter på det justerade förslaget. De 
synpunkter som kommer in sammanställs och besvaras i ett utlåtande. 
Utifrån detta kan en del mindre ändringar göras i planen innan den 
lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande 
och laga kraft finns en tre veckors prövotid då planen kan överklagas.  

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt viss 
handel, kontor och icke störande verksamheter i bottenvåningarna med 
småstadens kvaliteter. Möjligheter ges för befintlig service att finnas 
kvar. Huvudgatan som föreslås gå genom planområdet följer terrängens 
övre ”platåkant”. Gränder, ibland med trappor i den branta sluttningen, 
förbinder huvudgatan med Stockholmsvägen. Den eftersträvande 
karaktären för området är småstad med varierande kvarter, hustyper, 
hushöjder, lägenhetsstorlekar och färgsättning (se vidare Småstadens 
bebyggelsekaraktär).  

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. som 
gäller lämplig användning av mark och vattenområden samt 5 kap. som 
gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, omgivningsbuller och 
vattenförekomster. 4 kap. som gäller riksintressen berörs då 
detaljplanen angränsar till Mälarbanan som är av riksintresse.  

Miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig då den 
tillkommande bebyggelsen inte bedöms innebära en väsentlig påverkan 
på miljön. För beskrivning av resonemang se avsnitt 
”Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan”.  
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PLANDATA 

Läge, areal Planområdet ligger strax sydöst om Bålsta centrum, mellan järnvägen 
(Mälarbanan) och Stockholmsvägen med en yta av ca 5,5 ha. 

Figur 1 Översiktskarta för Bålsta tätort med illustrering av planområdets läge. 

Markägoförhållanden Fastigheterna inom planområdet ägs av privatpersoner och 
fastighetsbolag. Av 15 fastigheter är 10 bebyggda med en- och 
tvåbostadshus. En fastighet ägs av en frikyrkoförsamling och på den 
finns en mindre kyrkobyggnad. En av de större fastigheterna är 
obebyggd naturmark. Kommunen äger en mindre triangelformad 
fastighet i planområdets södra del samt två mindre fastigheter på park- 
och gatumark. 

TIDIGARE STÄLL-
NINGSTAGANDEN 

Kommunens vision – 
Vårt Håbo 2030  

Visionen är vägledande för den kommunala verksamheten med en 
ambition om att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. 
Visionen består av fyra inriktningar.  

Den första inriktningen handlar om att Bålsta ska vara en levande 
småstad med en intressant mix av människor, aktiviteter och service. 
Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och småstadens 
stillhet. Planområdets läge i tätorten och terrängens utformning har 
motiverat att ge denna del av Bålsta en småstadskaraktär där varierande 
kvarter, hustyper, hushöjder, lägenhetsstorlekar och en blandning av 
funktioner förekommer. 
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Den andra inriktningen handlar om att Håbo kommun ska vara en aktiv 
part i Mälardalen genom att utnyttja sitt strategiska läge i regionen. Det 
innebär att utbud på varor, tjänster, arbetsplatser, kompetens och kultur 
ska tillgängliggöras kommunens invånare samtidigt som det vi erbjuder 
tillgängliggörs regionen. Planområdets läge med närheten till 
järnvägsstation och Bålsta centrum möjliggör detta utbyte för framtida 
invånare i området. Stadstypen småstad som bebyggelsen inom 
planområdet ska ansluta till, innebär en blandning av bostäder och 
verksamheter. Utvecklingen av området kommer därmed även innebära 
ökad möjlighet av utbyte för befintliga invånare i och i anslutning till 
planområdet. 

Den tredje inriktningen handlar om att Håbo kommun ska vara den 
naturnära Mälarkommunen genom att tillgängliggöra natur och 
vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har kommunen ett 
stort ansvar att förvalta och bevara dessa miljöer. Planområdets 
strategiska läge med närheten till stationsområdet och Bålsta centrum 
talar för förtätning av området. Området ligger mellan Bålstaåsens 
skogsområde och Gröna dalens öppna ytor som sträcker sig ner till 
Kalmarviken i Mälaren med god tillgång till dessa naturområden. 

Den sista inriktningen handlar om hållbara Håbo. Socialt innebär detta 
inkluderande och mångfacetterade bostadsområden för alla. Vi blandar 
upplåtelseformer och skapar trygga stadsrum genom gemenskap och 
delaktighet. Kommunen tar sitt långsiktiga ansvar för natur och klimat 
och är energieffektiv och fossilbränslefri. Planområdet planeras utifrån 
en småstadskaraktär med variation i bebyggelsens arkitektur och 
funktioner. Funktionsblandning ökar tryggheten inom 
bebyggelseområden genom att utemiljön och trafikstråken används 
under en större del av dygnet. För att berika gatulivet ska entréer och 
eventuella skyltfönster finnas mot angränsande gata. På flera platser 
planeras även torg så att det finns plats för möten och olika 
verksamheter. Torget mitt i området uppe på platån gränsar till en 
naturpark som också är lekpark, detta kan bli en knutpunkt för hela 
planområdet. 

Bostadsförsörjnings-
program 

Bostadsförsörjningsprogrammet (antaget av kommunfullmäktige 2014-
12-15) ska stödja kommunen i att uppnå sin vision och sina
bostadspolitiska målsättningar.

I programmet har ett antal riktlinjer formulerats för bostadsbyggandet 
och utvecklingen av bostadsbeståndet. Flera av dessa riktlinjer beaktas i 
planområdet som har ett strategiskt centralt läge med närhet till 
kollektivtrafik, service, handel, grönområden och är en förtätning av 
befintligt bostadsområde. För området eftersträvas variation i arkitektur 
och lägenhetsfördelning. En av riktlinjerna är att bostadsområden ska ha 
variation i olika upplåtelseformer, det kommer att finnas såväl 
bostadsrätter som hyresrätter i området.  

Bostadsförsörjningsprogrammet anger hur många bostäder som kan 
komma att produceras kommande år. Vid programmets upprättande 
uppskattades ca 350 lägenheter kunna tillkomma i det aktuella området 
under perioden 2019-2030. Det planerade bostadsbyggandet är en 
bedömning som är beroende av många olika faktorer. 
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Översiktliga planer Förslaget till detaljplan följer intentionerna i ”Fördjupad översiktsplan 
för Bålsta tätort” (FÖP) som antogs 2010. Där anges att Bålsta ska 
förtätas och att det inom planområdet ska finnas främst bostäder. 
Förebilden för detaljplanen är en stadsdel med småstadskaraktär. 

Riksintressen Planområdet berörs av riksinstresset Mälarbanan som angränsar till 
detaljplanen. Enligt Trafikverkets krav har en zon på 30 m mellan  
föreslagen bostadsbebyggelse och närmaste järnvägsspår (spårmitt) 
lämnats fri från byggnader där människor uppehåller sig stadigvarande. 

Program Då förslaget till detaljplan följer översiktsplanens intentioner har den 
inte föregåtts av planprogram. 

Gällande detaljplaner Planområdet saknar idag detaljplan. Tidigare fanns en avstyckningsplan 
som upphävdes i samband med utbyggnaden av Mälarbanan 1994. 
Planer som angränsar och berörs till mindre delar av denna detaljplan är 
följande: 

• Byggnadsplanen Frösunda 10:1, Mansängen 1:1 2:1, Yttergransby 1:1
och 2:3, plan nr K12, Laga kraft 1965-03-27

• Byggnadsplanen Dyarne 5:1 och 2:5 m fl, plan nr K9,
Laga kraft 1963-07-04

• Byggnadsplanen Kalmar gata, plan nr K31a,
Laga kraft 1987-03-21

• Byggnadsplan Hörntorpet, plan nr K23, Laga kraft 1972-10-12

Strandskydd Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strand-
skyddsbestämmelserna i Miljöbalken.  

Behovsbedömning 
om betydande 
miljöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas i en 
miljökonsekvensbeskrivning när de kan leda till betydande påverkan på 
miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvens-
beskrivningen används för att få en helhetsbild av den påverkan en 
detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av 
resurser. 

En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en 
detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. 

Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till länsstyrelsen 
för samråd. Länsstyrelsen instämde i kommunens bedömning att planen 
inte kan bedömas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunens 
ställningstagande efter detta samråd är att planen inte bedöms medföra 
betydande påverkan på miljön med följande motivering:  

Detaljplanen berör inte något natura 2000-område. 
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Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 
MKB-förordningens andra och fjärde bilaga. 

Eftersom detaljplanen inte anses medföra betydande miljöpåverkan 
upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. I slutet på 
planbeskrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs 
översiktligt vilka konsekvenser ett genomförande av detaljplanen kan 
tänkas medföra. 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Kommunstyrelsen har vid två tillfällen under 2011 fattat beslut om 
planuppdrag för planområdet. Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17 
om planuppdrag för fastigheterna Väppeby 7:20 och Bista 11:1 och nytt 
planuppdrag för Väppeby 7:1, 7:18 och 7:19. Eftersom beslut om 
planuppdrag togs efter den 2 maj 2011 så handläggs detaljplanen enligt 
nya Plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslut om att utöka planområdet till att omfatta hela det icke planlagda 
området mellan Håtunavägen, Stockholmsvägen, Kapellvägen och 
Mälarbanan, togs av Kommunstyrelsen 2011-11-28. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

Natur Mark och vegetation 
Större del av planområdet utgörs av naturmark. Den nordöstra delen 
utgörs av en rullstensås med en relativt plan tallbevuxen platå som har 
en marknivå runt +23 m. Från denna platå sluttar marken bitvis brant 
ned mot sydväst. I den sydvästra delen av området, mot 
Stockholmsvägen, är marken relativt plan och här finns villabebyggelse 
av varierande utförande. Marknivåerna mot Stockholmsvägen ligger på 
ca +10 m. 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning och en trafikbuller- samt vibrationsutredning 
har utförts.  

Marken inom planområdet utgörs i huvudsak av postglacial sand med 
ett lerområde i sydväst. Ett område med berg i dagen och sandig morän 
finns på en begränsad yta i mitten av planområdet. Inom stora delar av 
planområdet förekommer 0-1 m fyllning med inslag av sand, silt, mull 
och torrskorpelera. Under fyllningen förekommer 1-3 m sand eller siltig 
sand. Lermäktigheten är störst i sydväst mot Stockholmsvägen och där 
förekommer också lösare lera. Djup till förmodat berg varierar mellan 
ca 5-10 m. Några sonderingar i berg har inte utförts.  
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 Figur 2 Geologisk karta. SGU. 

Det finns inga nationellt antagna riktvärden avseende 
komfortvibrationer (men det är praxis att jämförelser görs med svensk 
standard SS 460 48 61). Enligt denna går gränsen för ”måttlig störning” 
vid 0,4 mm/s. Gränsen för kännbara vibrationer går däremot vid 0,2-0,3 
mm/s. Ofta används därmed riktvärdet 0,4 mm/s men 0,3 mm/s 
förekommer också om man önskar skapa en bra boendemiljö och 
störningarna är ofta förekommande. 

Vibrationsmätningar har genomförts i fyra punkter inom planområdet 
utmed järnvägsspåret. Samtliga registrerade nivåer understeg kriteriet 
för ”måttlig störning”. Enligt ISO 4866 kan vibrationsnivån i en färdig 
byggnad bli upp till två gånger högre än den markvibrationsnivå som 
uppmäts innan någon byggnad finns på platsen.  

Med tanke på avståndet till järnvägen ska bebyggelsen uppföras 
vibrationssäkert. Ny bebyggelse ska uppfylla riktvärdet 0,4 mm/s. Den 
största risken för besvärande vibrationer finns inom 50 m från 
järnvägen. Genom att hålla ett 30 meters säkerhetsavstånd mellan 
järnväg och bebyggelse samt föra ner grundläggningen med 
spetsbärande pålar på berg är sannolikheten för vibrationsproblem liten. 
Husets konstruktion kan då också anpassas för att minimera 
vibrationstransport från grundläggningen upp i huset. 

I de lägre partierna med lös lera närmast Stockholmsvägen krävs 
grundläggning med pålning. Grundläggning av byggnader med tre eller 
fler våningar bör ske med pålning. Slagna stålrörspålar är lämpligt i 
sandiga jordar. Det kan även bli aktuellt att påla va-ledningar på grund 
av markvibrationer från järnvägen. 
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Risk för skred/höga vattenstånd 
Risk för jordskred eller höga vattenstånd bedöms inte föreligga inom 
planområdet. 

Några ytvattendrag finns inte inom området. De två installerade 
grundvattenrören har varit torra vid samtliga mätningar. 
Grundvattennivån i området kan förväntas ligga djupare än ca 5-7 m 
under befintlig marknivå. 

Förorenad mark 
I områdets sydöstra del, på befintlig fastighet Bista 13:1, har det 
tidigare funnits en drivmedelsanläggning. Undersökningar gjorda i 
augusti 2012 har inte kunnat påvisa några föroreningar i marken. Inte 
heller några föroreningar har hittats spridda i anslutning till platsen. 
Fastighetsägaren har ett tidigare krav på att ta cisternerna ur bruk senast 
30 april 2014, beslutet är från 2013-04-02, Tillståndsnämnden §60. 
Lämpligen tas cisternerna bort i samband med schaktarbeten för 
kommande källargarage.  

Radon 
Enligt radonundersökningen utförd på fastighet Bista 11:1 med 
radongasmätare typ Marcus 10, klassificeras marken som 
högradonmark. Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad 
avser markradon då markförhållandena till stora delar utgörs av 
grusåsar eller sprickiga bergarter. Samtliga byggnader ska uppföras 
radonsäkert. Årsmedelvärdet för radonhalten i en bostad får inte 
överskrida 200 Bq/m3. 

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar i området. 
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Bebyggelse Bostäder 

Planområdet är idag i huvudsak bebyggt med bostäder i form av ca 10 
befintliga småhus. De flesta ligger i ett stråk från nordväst till sydost i 
anslutning till Stockholmsvägen. Undantaget är ett enbostadshus mitt i 
området som ligger helt uppe på platån. 

Figur 3 Befintlig bebyggelse inom planområdet. 

Byggnaderna i planområdet är i tegel eller trä i olika stilar och bedöms 
inte ha något större kultur- eller arkitekturhistoriskt värde. Ett 
enfamiljshus i området kallas ”Tvåhus” i folkmun för att det är två 
sammanbyggda småhus och har därigenom fått en något egen 
utformning.  

Planområdets läge i tätorten och terrängens utformning har motiverat att 
ge denna del av Bålsta en småstadskaraktär. Även det i enlighet med 
översiktsplanens intentioner. Detaljplanen har en organiskt formad 
gatustruktur liknande Sigtunas centrala del. Utgångspunkten är att 
bebyggelsen ska uppföras i kvarter men med gator och tvärgränder som 
är anpassade till terrängen. Gränderna är på sina ställen så branta att de 
måste förses med trappor. 
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Bebyggelsen ges med de redovisade utgångspunkterna för 
stadsgestaltningen goda förutsättningar att få kvaliteter som medeltida 
städer har med oregelbundenheter och variation. Det är inte bara 
terränganpassning som påverkat planutformningen utan också 
anpassning till befintlig bebyggelse. Det innebär en utvecklad 
bebyggelse likt äldre attraktiva stadskärnor och småstäder. 

Figur 4 Centrala Sigtuna stad med tusenåriga Stora gatan mitt i bild. 

Figur 5 Foton från Sigtuna stad. Till vänster den svängda huvudgatan och till höger en 
av de sluttande smala gränderna.  

Planområdet är i översiktsplanen utpekat som ett område för främst 
bostäder. Handel, kontor och förskola tillåts i begränsad omfattning i  
byggnadernas bottenvåning. Nybebyggelse föreslås uppföras i 
kvartersform med byggnaderna placerad i huvudsak mot 
gata/kvartersgräns. För att berika gatulivet ska entréer och eventuella 
skyltfönster  vändas mot gata. Totalt kan detaljplanen möjliggöra 
omkring 500 lägenheter. I vissa delar kan friliggande småhus få 
förekomma. 

För att bygga ett område med förutsättningar för olika 
familjekonstelationer att finna en bostad föreslås en blandad 
lägenhetsfördelning. Det vill säga att lägenheterna ska uppföras i 
varierande storlekar. Det är viktigt att antalet mindre lägenheter hålls på 
en rimlig nivå. En blandad lägenhetsfördelning är även av stor vikt för 
att kunna uppnå den småstadskaraktär som eftersträvas.  
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Olika typer av lägenhetsstorlekar och boendeformer attraherar olika 
människor och olika familjestorlekar. Detta går i linje med kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. För att säkerställa att även större lägenheter 
uppförs i området finns en planbestämmelse om maximalt antal 
smålägenheter. Med smålägenheter avses lägenheter om 1-2 RoK och 
mindre än 60 kvm. Lägenheter i form av 2,5:a räknas som smålägenhet 
om den är mindre än 60 kvm. Kommunen ser positivt på att det byggs så 
kallade flexibla lägenheter. Det vill säga lägenheter med planlösningar 
som kan förändras över tid. Exempelvis en 1:a och en 2:a som kan 
omvandlas till en 3:a vid behov eller vise versa.  

Bebyggelsen ska i huvudsak bestå av flerbostadshus i varierande höjder. 
Hushöjderna relgeras genom nockhöjd vilket innebär avståndet upp till 
den högsta delen på byggnadens takkonstruktion från medelmarknivån 
(MMN). Delar som sticker upp över taket som skorstenar och antenner 
räknas inte in. Då planområdet är kuperat redovisas en beräkningsmetod 
för nockhöjd vid ojämna markförhållanden. För en sluttande tomt kan 
huskroppen med fördel trappas och delas upp. Då beräknas 
medelmarknivån för respektive byggnadsdel. Om bebyggelsen däremot 
inte trappas så beräknas medelmarknivån för hela fasadlängden. 
Fördelen med att reglera nockhöjden är att det styr byggnadskroppens 
faktiska totalhöjd. Nockhöjd är lämpligt att använda om till exempel det 
är stadsdelens siluett som ska regleras.  

Figur 6 Illustration ur plankarta som visar hur medelmarknivån beräknas vid öjämna 
markförhållanden samt beräkning av nockhöjd. 

Efter järnvägen ska nya byggnader uppföras och utformas för att 
avskärma gårdsmiljöerna mot buller. Högsta tillåtna nockhöjd för 
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kvarteren utmed järnvägen varierar mellan 13-16 m, vilket innebär en 
möjlig bebyggelse om tre våningar med indragen vindsvåning och gavlar 
med upp till fyra våningar. Den nya bebyggelsen utmed 
Stockholmsvägen och den nya lokalgatan varierar mellan 10-17 m 
nockhöjd, det vill säga från två till fyra våningar med indragen 
vindsvåning, så kallad kungsvåning. För de delar som föreslås med 
vindsvåning istället för fulla våningar regleras dessa med en 
bestämmelse om att översta våningen ska vara indragen med minst 2 m 
från fasad mot gata eller parkering. Genom att översta våningen är 
indragen kan byggnaden upplevas som lägre från gaturummet.  

För området finns en generell planbestämmelse om att fasadarkitekturen 
ska variera. Längsta sammanhållna fasadlängd får vara maximalt 30 m. 
Därefter ska fasadfärg eller fasadmaterial ändras samt fasadliv förskjutas 
alternativt tydligt vertikalt markeras. Inom varje kvarter ska minst två 
hushöjder eller takfot förekomma. I begreppet fasadarkitektur ingår även 
takutformningen som kan beskrivas som den femte fasaden på en 
byggnad. För stora delar av planområdet finns även en planbestämmelse 
som endast medger takvinklar mellan 22-45 grader. Syftet med dessa 
bestämmelser är att bostadsbebyggelsen ska få en väl avvägd variation, 
det vill säga försöka åstadkomma den variation som finns i småstaden. 
Höjdskillnaden inom planområdet ger även positiva effekter då 
bebyggelsen kan trappas och på så vis skapas en variation i kvarteret. 

Kvarteren utmed järnvägen och Stockholmsvägen ska vara slutna så att 
det blir acceptabla ljudnivåer på gårdarna.  

Figur 7 Illustrationsplan för möjlig bebyggelsestruktur. 
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Stadstypen småstad, som bebyggelsen inom planområdet ska anknyta 
till, innebär en blandning av bostäder och verksamheter. Detaljplanen 
medger annan verksamhet än bostäder i större delen av områdets 
bottenvåningar, då krävs en rumshöjd om minst 3,0 m. I anslutning till 
torget vid kyrkan, torget uppe på platån och Skeppsrondellen finns en 
bestämmelse om sockelvåning och utformningen av denna. 
Bottenvåningens gestaltning mot allmän plats ska skilja sig från övriga 
våningars gestaltning så att byggnaden har en tydlig och omsorgsfullt 
utformad sockelvåning. Sockelvåningens takhöjd ska vara minst 3,5 m. 
Motivet med bestämmelsen är att säkerställa att bottenvåningens 
utformning utförs så att verksamheter är möjliga. Pågående 
verksamheter bedöms kunna fortsätta som idag.  

I anslutning till planområdet finns ett flertal arbetsområden. Österut, på 
andra sidan järnvägen, finns Draget. I sydväst finns Dyarne samt 
Aronsborg/Bista och i nordväst finns Bålsta centrum samt Västerskog. 
Samtliga dessa är på gång- och cykelavstånd från planområdet.  

Boende inom planområdet kommer att ha god tillgång till en stor 
arbetsmarknad i och med att avståndet till järnvägs- och buss-station 
enbart är ca 700-900 m.   

Kommersiell service 
Inom planområdet finns ett antal mindre verksamheter. I områdets södra 
del finns en restaurang och en liten butikslokal. Mitt i området finns 
också en butik för hemelektronik och bredband. Ytterligare mindre 
serviceverksamheter av olika slag föreslås etablera sig i 
bottenvåningarna i nya byggnader, se ovan. 

Från planområdet är det inte mer än några 100 m till Bålsta Centrum, ett 
inomhuscentrum med butiker och restauranger. De centrala delarna av 
Bålsta står inför en omfattande omvandling med tillkommande bostäder, 
kontor och handel.  

Offentlig service 
Inom planområdet finns ingen offentlig service. En frikyrkoförsamling 
bedriver verksamhet i en mindre kyrkobyggnad i områdets nordvästra 
del. Detaljplanen medger att offentliga samlingslokaler kan tillkomma 
där lokaler för verksamheter tillåts.  

Om behov av förskola uppstår medger detaljplanen etablering av mindre 
förskolor i bottenvåningen till vissa bostadskvarter. Förutom små gårdar 
är naturparken den lekmiljö som finns inom området.  

I det norra kvarteret utmed järnvägen finns planer på att bygga ett 
äldreboende omfattande 8 avdelningar om ca 70 lägenheter. Ett sådant 
boende skulle kunna bidra till ytterliggare variation i utbudet av bostäder 
i området. Kvarteret har därför en bestämmelse om avsteg från kravet på 
lägenhetsfördelning om äldreboende uppförs. 
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Småstadens bebyggelsekaraktär 
En målsättning med småstaden är att åstadkomma en variation i 
upplevelsen som kan bidra till den trevnad som ofta förknippas med 
småstaden. Den tillkommande bebyggelsen ska ha ett varierat uttryck 
med en blandning av hushöjder så att området får ett levande intryck och 
en småskalig karaktär. Även färgsättningen ska variera utan att ha för 
starka kulörer. Val av kulör på fasader och tak har stor betydelse och inte 
minst på detaljer. En väl avvägd och sammanhållen färgskala som går i 
de varma kulörerna ska eftersträvas för att bidra till att göra stadsdelen 
attraktiv.  

Småstadens attraktivitet och trivselkänsla ligger i en sammanhållen varm 
färgskala och en småskalig variation i fasadernas uttryck i form av 
tydliga entrépartier, fasadmarkeringar, fasadförskjutningar, burspråk och 
balkonger. Långa enformiga och slätstrukna fasadavsnitt ska helt 
undvikas. Entréer bör i första hand vara tvåsidiga och ansluta till 
invändiga trapphus. Om loftgångar används ska de variera i längd och 
bredd och utformas som uterum. 

Planen är utformad med små intima gaturum och gränder. På flera 
platser anläggs offentliga rum så att det finns plats för olika möten och 
verksamheter. Torget och lekparken mitt i området, uppe på platån, kan 
komma att fungera som en mötespunkt för hela planområdet. Nere vid 
Björksäterkyrkan, vid Stockholmsvägen, föreslås ett större torg som kan 
bli mer publikt för alla i Bålsta. Mitt i den södra delen av planområdet 
finns också en mindre plats där gata och ett gångstråk i form av en trappa 
möts. Även i områdets södra spets där en gångväg möter Stockholms-
vägen och det idag ligger en restaurang blir det på sätt och vis också en 
torgbildning. Illustrationerna nedan visar möjligt upplägg och 
utformning för den offentliga miljön och för den föreslagna bebyggelsen. 
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Figur 8 Förslag på offentliga platser. Nr 1-3 är torg och parker medan nr 4 är plats för 
återvinning. Torget uppe på platån är markerat med röd ring. Till höger illustreras 
torget och lekparken uppe på platån. Funkia. 

Figur 9 Torget uppe på platån, sett från norr. Smideman Arkitekter AB. 

Figur 10 En av gränderna med trappor. Smideman Arkitekter AB. 
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Figur 11 Torget vid Björksäterkyrkan. Till vänster markerat med röd ring. Funkia. 

Figur 12 Torget vid Björksäterkyrkan och mötet mellan föreslagen bebyggelse och 
eventuellt kommande bebyggelse. Smideman Arkitekter AB. 

Figur 13 Skeppsrondellen med föreslagen bebyggelse. Smideman Arkitekter AB. 
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Marksektioner 

Figur 14 Föreslagen ny bebyggelse inlagd i flygfoto. A-C är snitt genom området, 
marksektioner. Smideman Arkitekter AB.  
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Tillgänglighet 
Planområdet är starkt kuperat vilket innebär att vissa gator och gångstråk 
får relativt branta lutningar. På grund av topografin krävs trappor i flera 
gränder. Tillgängligheten från bilplats till bostad samt till gårdsmiljöerna 
kommer emellertid att vara god. Efter Kapellvägen är lutningarna sådana 
ned mot Stockholmsvägen att de uppfyller handikapp kraven för 
rullstolar det vill säga mindre eller lika med 5 % (1:20). Nya 
Kapellvägen har därmed utformats med lutningar så att god 
tillgänglighet uppfylls norrut mot centrala Bålsta.  

Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk lag. 
Den nya bebyggelsen planeras så att den uppfyller tillgänglighetskraven 
enligt Boverkets Byggregler (BBR) i den yttre och inre bostadsmiljön. 
Även tillgängligheten utomhus, till exempel beträffande markens lutning 
vid exempelvis entréer ska vara god. Detta behandlas närmare i 
bygglovskedet. 

Dagsljus 
Planområdet har gynnsamma dagsljusförutsättningar genom att det lutar 
mot sydväst. Bostäderna bedöms uppfylla kraven i BBR gällande 
tillgång till direkt solinstrålning. De högsta bostadshusen är placerade i 
nordvästra delen av området. 
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Byggnadskultur 
Den äldsta byggnaden i området är Björksäterskyrkan som är byggd 
1907. Den är putsad och har en symmetrisk gestaltning med en tidstypisk 
takryttare krönt med ett kors. En byggnadsinventering och klassificering 
har genomförts i Håbo kommun i samband med kommunens 
kulturmiljövårdsprogram 2011. I inventeringen har kyrkan, som finns 
beskriven i programmet, bedöms ha ett kultur- och arkitekturhistoriskt 
egenvärde. Det innebär att kyrkan är ett kulturarv som ska bevaras, 
skyddas, vårdas och utvecklas enligt kommunens fördjupade 
översiktsplan från 2010. 

I detaljplanen har kyrkan skyddats genom en varsamhetsbestämmelse. 
En varsamhetsbestämmelse reglerar befintlig byggnad och eventuell 
tillkommande bebyggelse. Ändringar och tillägg i byggnaden ska göras 
varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga samt 
konstnärliga värden. Den putsade fasaden, takryttaren och ljust 
ockragula fasadfärgen ska behållas. Höjd och form på nuvarande fönster 
i kyrksalen ska bevaras. Till- och nybyggnader ska underordnas husets 
karaktär och inte avvika i stil, skala, kulör och material. 

Med hänsyn till kyrkans kulturvärde föreslås att marken mellan kyrkan 
och Stockholmsvägen  hålls öppen och inte tillåter skymmande 
bebyggelse. Här föreslås ett offentligt torg med möjlighet till mindre 
kiosker och en parkering på kyrkans mark. 

Figur 15 Björksäterkyrkan som uppfördes 1907 av Kalmar missionsförsamling. 
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Angränsande bebyggelse 
Den föreslagna bostadsbebyggelsen kommer att ha olika påverkan på 
angränsande områden. I nordost gränsar planområdet mot järnvägen och 
dess bullerplank. På järnvägens norrsida finns gles villabebyggelse som i 
och med detaljplanens genomförande får en förändrad utsikt mot söder. 
Även småhusbebyggelsen sydväst om planområdet utmed 
Stockholmsvägen kommer få en förändrad utsikt.  

  Figur 16 Fotomontage visande utsikt från Väppeby 7:24 mot söder. Före och efter utbyggnad. Smideman 
Arkitekter AB. 

Figur 17 Fotomontage visande utsikt från Väppeby 7:26 mot sydväst. Före och efter utbyggnad. Smideman 
Arkitekter AB. 
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Solstudie 
En solstudie har gjorts för den föreslagna bostadsbebyggelsen för att se 
hur eventuell skuggning kan komma att påverka befintlig bebyggelse. 
Solstudien visar att skuggningen påverkar främst under höstmånaderna. 
Tillkommande bebyggelse bedöms påverka befintlig bebyggelse i ringa 
omfattning gällande skuggning speciellt i och med avståndet med 
järnvägen i öster och Stockholmvägen i väster.  

Figur 18 Skugga i planområdet. Till vänster under augustimånad kl.18.00 och till 
höger under oktobermånad kl.15.00. Smideman Arkitekter AB. 

Friytor Lek och rekreation 
Inom planområdet kommer varje kvarter att ha en gårdsmiljö för 
samvaro och småbarnslek. Centralt finns en mindre allmän park med 
lekmöjligheter.  

I sydväst gränsar planområdet till ett större grönområde lämpligt för 
promenader, löpning, bollspel med mera. Här finns även två större 
allmänna lekplatser. 

Naturmiljö 
Planområdet har mindre ytor som kommer att avsättas som natur. 
Planområdet gränsar i nordväst till Gröna dalen som är ett större 
sammanhängande naturområde som sträcker sig ner till Mälaren. Även i 
nordost, på andra sidan järnvägen på rullstensåsen, finns naturområdet 
Bålstaåsen som i huvudsak består av skog med ett flertal naturstigar.  



Gator och trafik 
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Gatunät  
Angöringen till planområdet sker idag i huvudsak från 
Stockholmsvägen. En trafikutredning och förprojektering av gator har 
genomförts. Enligt planförslaget blir Kapellvägen något av en huvudgata 
för området. Den förlängs mot sydost för att angöra Stockholmsvägen 
vid Skeppsrondellen. Antalet utfarter mot Stockholmsvägen begränsas 
av trafiksäkerhetsskäl genom utfartsförbud. 

Håtunavägen, som idag, möter Stockholmsvägen bara 10 m från 
Skeppsrondellen, får en ny anslutning. Denna kortas av och kopplas till 
den förlängda Kapellvägen så att trafiken ansluts till Skeppsrondellen. 

Figur 19 Framtida gatustruktur för planområdet. 

Lokalgatorna inom det nya bostadsområdet föreslås ha följande sektion: 
En 5 m bred körbana med plattsättning på vardera sidan om körbanan på 
en meter vardera. Den totala sektionen för gaturummet är 7 m.  

Figur 20 Principsektion för lokalgata med 1 m plattsättning på vardera sida om 
körbanan. 
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Infartsgata till området från Skeppsrondellen föreslås ha en något 
bredare vägsektion. 5,5 m körbana och 1,5 m gångbana på vardera sidan 
om körbanan. Den totala sektionen för gaturummet är 8,5 m.  Rakt fram 
från infarten till området, vid Skeppsrondellen, finns, vid 
vänstersvängen, en torgyta där snö kan plogas upp vid behov.  

När lokalgatan viker av till höger mot Håtunavägen smalnas gaturummet 
av till 7 m, se ovan principsektion. Del av den befintliga Håtunavägen 
stängs för biltrafik och kommer att få en 3,5 m bred gång- och 
cykelbana.    

Figur 21 Principsektion för infartsgatan från Skeppsrondellen med gångbanor på 
vardera sidan om körbanan. 

I planområdets nordvästra del ordnas angöringsgator mellan varje 
kvarter till parkeringar och entréer i nordost mot järnvägen. Varje 
trapphus ska även ha entré mot de skyddade gårdarna. 

Merparten gator samt gränder/gångstråk som förbinder de övre delarna 
med Stockholmsvägen kommer att byggas ut och skötas av kommunen. 
Ytterligare gator byggs av respektive fastighetsägare på kvartersmark för 
att försörja de olika bostadskvarteren eller fastigheterna.  

Trafikflöden 
Den förväntade totala trafiken för prognosår 2030 har beräknats för 
området för Stockholmsvägen och Håtunavägen. De trafikmängder som 
beräknats är uppräknade med 1,5 % per år till år 2030. Teoretiskt skulle 
detta innebära att trafiken på Stockholmsvägen ökar från 8600 ÅDT år 
2015 till 11300 ÅDT år 2030.  

Håtunavägen kommer i och med ombyggnaden att begränsas för tung 
trafik, vilket innebär att trafiken minskar från 560 ÅDT år 2015 till 200 
ÅDT år 2030. Trafikmätning utförda under år 2015 visar att den 
obehöriga trafiken på Håtunavägen under järnvägen är betydande. Enligt 
mätningen passerar ca 700 fordon under Mälarbanan, av dessa bedöms 
ca 20 % av dessa fordon (140 ÅDT) utgöra behörig trafik. Den enda 
trafik som är behörig att använda passaget under Mälarbanan är trafik till 
och från fastigheterna på Väppebyvägen.  

En trafikkapacitetsanalys har genomförts för Skeppsrondellen. 
Cirkulationsplatsen har bedömts ha en god kapacitet och trafiksäkerhet, 
viss risk för köbildning till Kalmarrondellen bedöms dock finnas vid hög 
trafikalstring. 
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Gång- och cykeltrafik 
Utmed Stockholmsvägens norra sida finns idag en gång- och cykelbana 
som ingår i tätortens gång- och cykelvägnät. Nya gångstråk med trappor 
kommer att binda ihop de högre liggande delarna av planområdet med 
gång- och cykelvägen. 

Kapellvägen kommer att förses med särskilda åtgärder för att hålla nere 
hastigheterna för fordon och för att göra den trygg för gång- och 
cykeltrafikanter. Bitvis kommer gatan att bli så kallad gångfartsgata, det 
vill säga att biltrafik ska ske på de gåendes villkor. Både i nordväst och i 
sydväst blir gatan en aning brant. 

Kollektivtrafik  
På Stockholmsvägen går flera lokala busslinjer, bland annat en mellan 
Bålsta station och Kalmarsand. Det finns en hållplats i anslutning till 
Skeppsrondellen, inom planområdet, som kommer att finnas kvar. Det är 
som mest 300 m till busshållplatsen från bostäderna.  

Till Bålsta går det många tåglinjer, både fjärrtåg och pendeltåg. Med 
direkttåg tar det knappt 30 minuter till Stockholms central och med 
pendeltåg tar det drygt 40 minuter. En spårutredning har studerat 
möjligheten till 15-minuterstrafik för pendeltågen. Utökad 
pendeltågtrafik innebär krav på ytterligare ett vändspår i Bålsta. Andra 
alternativ för att öka antalet avgångar till Stockholm är en bättre 
samordning av pendeltåg- och regionaltågstrafikens tidtabeller samt 
biljettsystem.  

Avståndet till järnvägsstationen är 700 m från områdets norra del. 
Eventuellt kan en uppgång närmare planområdet bli aktuell i framtiden 
vilket i så fall skulle innebära att gångavståndet minskar. 

I takt med att Bålsta växer utvecklas också busstrafiken, för närvarande 
är det 12 busslinjer som trafikerar Bålsta. Två av dessa är snabbussar till 
Arlanda respektive Uppsala. 

Parkering 
Riktlinjer i kommunens parkeringspolicy ska efterföljas. 

För planområdet gäller generellt 1,0 bilplatser/lägenhet varav 0,1 bilplats 
för gästparkering inryms.  

Enligt plan och bygglagen ska parkering för bostäder i första hand 
placeras på kvartersmark. Detaljplanen har utformats med möjligheter att 
utnyttja den sluttande terrängen för att placera garage under 
bostadshusen och de överbyggda gårdarna. Viss besöksparkering 
föreslås som kantstensparkering främst på kvartersmark.  

En beräkning visar att planområdet kan rymma en utbyggnad av p-
platser i garage på kvartersmark samt kantstensparkering på 
kvartersmark så att ca 10 bilar/1000 m2 BTA är möjlig.  
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Restauranger, butiker och kyrkan ska arrangera sin besöksparkering på 
kvartersmark. Flertalet av de nya bostäderna kan försörjas med 
parkeringsplatser på den parkering som placerats utmed järnvägen på 
den skyddszon som krävs för bullret bland annat.  

Norm för cyklar är två platser per lägenhet. 

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom VA-avdelningens verksamhetsområde för 
Bålsta och bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
Avgifterna följer de av kommunen beslutade taxorna. VA-huvudmannen 
anvisar anslutningspunkt för respektive fastighet. 

Dagvatten 
Riktlinjerna i kommunens dagvattenpolicy ska efterföljas. 

En dagvattenutredning har utförts. Enligt kommunens dagvattenpolicy 
ska nuvarande vattenbalans eftersträvas vilket innebär att 
dagvattenflödet ska vara detsamma efter utbyggnad som före. Eftersom 
dagvattenutredningen visar att det ökade totalflödet från området efter 
utbyggnad blir 803 l/s mot dagens 220 l/s måste särskilda anläggningar 
för att fördröja dagvattenflödet anläggas. Dagvattenflödena beräknas öka 
med 583 l/s efter utbyggnad.  

Den nya bebyggelsen ska utformas med utgångspunkt från lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). Dagvatten från kvartersmarkens 
ytor ska renas och tas om hand så långt som möjligt för att minimera 
belastningen på kommunens befintliga dagvattensystem. Största andelen 
dagvatten från kvartersmark kommer från hustak och hårdgjorda ytor. 

Magasinvolymer har studerats för området, den totala volym som 
behöver fördröjas inom planområdet är 350 m³ beräknat med 
klimatfaktor. 

Den geotekniska utredningen visar att marken inom planområdet har en 
variation av jordarter. Variationen av jordarter inom planområdet 
innebär skiftande infiltrationsmöjligheter för dagvatten: från god 
infiltration i områdets östra del till förmodad dålig infiltration i områdets 
västra del. Lokalt omhändertagande av dagvatten kan därmed lämpa sig 
bra bara inom vissa delar i planområdet. 

Fördröjningsåtgärder för dagvatten ska anläggas så att erforderlig 
fördröjning och rening uppnås. Vid anläggning av fördröjningsåtgärder 
för dagvatten från lokalgator och torg kommer dagvattnet långsamt 
släppas på befintligt dagvattennät, vilket innebär att flödestoppar från 
området undviks och att nuvarande avrinningsstråk mot recipient 
bibehålls. 

I utredningen föreslås att dagvattnet fördröjs och renas inom 
planområdet för att sedan ledas på befintligt dagvattennät och dike innan 
slutlig avledning till recipient. Beräknade volymer, vid dimensionerande 
regn, för lokalgator och torg föreslås hanteras med dagvattenmagasin. 
Då det inte finns utrymme för öppna fördröjningsmagasin föreslås 
underjordiska fördröjningsmagasin med dagvattenkassetter eller 
liknande anläggas under exempelvis parkerings- och torgytor. Om 
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Skeppsrondellen byggs om kan även ytan i själva rondellen användas för 
att anlägga fördröjningsåtgärder.  

Andelen hårdgjorda ytor på kommunal mark föreslås även begränsas 
med biofilter och olika genomsläppliga material som exempelvis 
nedsänkta grönytor, grusytor eller hålsten av betong. Genomsläppliga 
material utjämnar flöden, sänker flödeshastigheter och renar till viss del 
även dagvattnet, främst avseende fosfor. Möjliga platser inom 
planområdet för biofilter kan vara torgytor, parkeringsplatser, 
gångbanor, uppfarter eller parkmark. 

Dagvattenutredningen föreslår även infiltrationsstråk i form av 
gräsbeklädda diken med eller utan träd längs med Stockholmsvägen, 
mellan cykelbana och körbana med parkeringar på den norra sidan av 
vägen för rening och fördröjning av dagvatten på ett effektivt sätt. 

Gällande föroreningsbedömning visar utredningen att halterna av 
föroreningar ökar, men de kommer fortfarande ligga under riktvärdena 
för dagvatten för de flesta ämnena. Utan reningsåtgärder kommer 
däremot riktvärdena för fosfor, bly och kadmium att överskridas. 
Utredningen redovisar ett antal åtgärder som innebär att riktvärden inte 
överskrids. Dagvattenutredningen visar därmed att det är tekniskt möjligt 
att hantera tillkommande volymer och rening av dagvatten inom 
planområdet. 

Kommunens VA-enhet är ansvarig för byggande och drift av kommande 
dagvattensystem. Kommunens miljöavdelning är ansvarig för 
uppföljning och kontroll av miljökraven. Detaljplanens genomförande 
förutsätter att föreslagna dagvattenanläggningar projekteras och byggs 
med kommunens VA-avdelning som huvudman och projektägare. 
Finansiering av dess anläggningar framgår av 
genomförandebeskrivningen.   
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Recipient 
Recipient för dagvatten är Kalmarviken i Mälaren, vattenförekomst 
Mälaren-Prästfjärden. Räknat dagvattenvägen är recipienten 
Kalmarviken belägen ca 1,3 km söder om området, se figur nedan. Den 
kemiska statusen för recipienten klassas som ej god på grund av förhjöda 
halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar. Den ekologiska statusen 
i recipienten klassas som god med liten risk för försämring.  

Figur 22 Dagvattnets väg från Väppeby 7:18 m.fl. till recipient. 

Tele och data 
Telia Sonera svarar för telenätet. För kabel-TV ansvarar Bålsta kabel 
TV. För fiberförsörjning ansvarar Lyssna och Njut och Bålsta kabel TV. 
Strategi för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun ska följas. 

Avfall 
Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar 
avfallshantering. Fem långsiktiga mål är uppsatta att:  

• Reducera mängden skadliga ämnen i avfallet
• Öka materialåteranvändning och materialåtervinning
• Utnyttja energiinnehållet i osorterat brännbart hushållsavfall
• Minimera mängden deponerat avfall från kommunen
• Öka informationen till kommuninvånarna

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som 
även styr hur avfallet tas omhand i Sverige.  

För planområdet gäller att utrymmen och kärl ska dimensioneras för en 
hållbar avfallshantering. Kärlstorlekar och hämtningsintervall ska 
anpassas till antalet boende och framtida förändringar.  

I nordöstra delen av planområdet finns utrymme för en 
återvinningsstation. Återvinningsstationen ska utformas med omsorg och 
för att få en trevligare gestaltning finns en bestämmelse om avskärmning 
mot lokalgatan. Avskärmningen kan göras med häckar, annan växtlighet, 
spaljé eller staket. Materialval för avgränsningen bör anpassas till 
omgivande bebyggelse.   



Störningar 
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Buller 
En bullerutredning har utförts för både väg och järnväg. Enligt den 
kommer delar av planområdet att utsättas för ekvivalenta ljudnivåer på 
över 65 dB(A) och maximala ljudnivåer på upp mot 90 dB(A) om inga 
åtgärder utförs. Mest utsatta är de byggnader som ligger närmast 
järnvägen.  

Buller från järnvägen kräver omfattande åtgärder. Bebyggelsen ska 
utformas enligt avstegsfall A. Nya bebyggelsen måste placeras minst  
30 m från närmsta järnvägsspår (spårmitt) och utformas med tung 
byggnadsstomme för att klara godtagbara bullervärden. Lägenheterna 
utformas med så kallad ”tyst sida” där majoriteten av boningsrummen, 
det vill säga sovrummen och vardagsrummet placeras mot en gård med 
nivåer lägre än 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Val av fönster och 
ventilationslösning som kan användas måste ta hänsyn till de lokala 
bullernivåerna. Det ska i varje kvarter finnas en uteplats i anslutning till 
bostaden med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och högst 70 dB(A) 
maximal ljudnivå. På de gårdar där maximal ljudnivå beräknas högre än 
70 dB(A) måste uteplats skärmas av. 

Figur 24 Ljudnivåer 2m över mark för utbyggnadsalternativ med och utan åtgärd. 
Ljusgröna ytor har ekvivalent ljudnivå under 55 dBA, och gröna ytor under 50 dBA. 
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Figur 25 Ljudnivåer 2m över mark för utbyggnadsalternativ med och utan åtgärd. 
Ljusgröna ytor har maximala ljudnivå under 70 dBA, och gula ytor över 70 dBA. 

Utredningen visar på olika sätt att minska bullret. Det finns idag ett äldre 
bullerplank, som reducerar bullret från passerande tåg. Med tiden har 
planken fått diverse skador. I samband med byggnationen ska 
förbättringar ske på planket så att utemiljön avseende buller även för 
boende norr om järnvägen förbättras. Genom att bygga om och höja 
befintlig bullerskärm bedöms järnvägsbullret minska med 2 dB(A). 
Denna bullerskärm ska vara en del av de carportar som byggs innanför 
befintligt bullerplank. 

De planerade bostadshusen närmast järnvägen föreslås få sadeltak så att 
ljudet från järnvägen reflekteras uppåt och inte tillbaka mot bebyggelsen 
på andra sidan. 

Stockholmsvägen är hastighetsbegränsad till 40 km/h, befintliga 
rondeller bidrar något till att dämpa hastigheterna. Andelen tunga fordon 
är relativt låg. De bostadshus som planeras mot Stockholmsvägen utsätts 
för maximala ljudnivåer upp mot 85 dB(A). Även dessa fasader måste 
därmed dimensioneras noggrant gällande val av fasad och fönster för att 
klara inomhusnivåerna.  

Om ingen åtgärd utförs bedöms effekten av utbyggnaden av planområdet 
tillsammans med trafikökningen ge en beräknad höjning av den 
ekvivalenta ljudnivån med 1 dB(A) för alla byggnader längs 
Väppebyvägen utom en fastighet (Bista 12:1) som får en höjning på 2 
dB(A). De maximala ljudnivåerna vid fasad bedöms i sådana fall även 
öka med 1 dB(A) om inga åtgärder på bullerskärmen görs.  

För de boende nedanför Stockholmsvägen medför trafikökningen och 
utbyggnaden av planområdet 1 dB(A) höjning jämfört med nuläget i de 
beräknade ekvivalenta ljudnivåerna. De maximala ljudnivåerna vid fasad 
beräknas inte öka. 



Risker 

Trygghet och 
säkerhet 

Barnkonventionen 
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Vibrationer 
Enligt trafikbuller- och vibrationsutredning ska bebyggelsen grundläggas 
med pålning för att undvika störande vibrationer., se vidare sida 6 
”Geotekniska förhållanden”.  

Explosionsrisk 
Nordväst om planområdet ligger en drivmedelsanläggning. För att 
hantera risken från drivmedelsanläggningen krävs ett skyddsavstånd på 
50 m. Kyrkans fastighet berörs och eventuell verksamhet i denna. Vid 
om- eller tillbyggnad måste hänsyn tas till risken. 

Riskzon till järnvägen om 30 m till spårmitt måste beaktas så att marken 
inte anordnas så att den kan locka till lek samt att byggnader och 
anläggningar inte uppförs för stadigvarande vistelse. 

Ny bebyggelse är planerad så att alla delar av utemiljön i planområdet 
får kontakt med något närliggande fönster. Det finns inga skymda 
otrygga skrymslen i utemiljön. Detta kombinerat med välplanerad 
belysning ger trygghet även kvällstid. 

Utbyggnad enligt planförslaget kan även bidra till att öka trygghet och 
säkerhet genom att fler människor befolkar området. Närheten till 
bostäder, skola, service och verksamheter kan också främja tryggheten 
genom att utemiljön används under olika delar av dygnet. 

Småstaden som koncept med småskalighet, omsorg om den offentliga 
miljön med mera är avsett att skapa trivsel. Detta i sig bidrar till ökad 
känsla av trygghet. 

Kvarteren är utformade så att boende ska kunna känna igen varandra och 
även lära känna varandra. Gårdarna är tänkta att bli naturliga trygga 
mötesplatser. De har plats för såväl trädgårdar till lägenheterna i 
markplan, som gemensamma gårdsytor där flera barngrupper och 
vuxengrupper kan vistas samtidigt. Det är viktigt med vuxna i utemiljön 
som förebilder för barn. Med de sociala nätverk som utvecklas lokalt 
skapas också sociala skyddsnät för barnen så att problemsituationer kan 
redas ut. 

Planområdet är utformat för att vara barnvänligt och bedöms bli en god 
boendemiljö för barn. Bland annat genom olika lekplatser inom 
planområdet och närheten till större grönområden med lekmöjligheter. 
Det finns tillgång till både skolor och förskolor i närområdet. 
Detaljplanen medger nyetablering av mindre skola/förskola. 

Miljökonsekvenser Planområdet ligger mycket centralt i Bålsta och det är nära till 
kollektivtrafik. Det är även korta avstånd till olika slags service. Behovet 
av bilresande bedöms därför vara lägre i planområdet än i många andra 
områden i Bålsta. Förslaget till detaljplan anses därmed vara bidragande 
till en hållbar stadsutveckling då den möjliggör relativt hög bostadstäthet 
i ett centralt läge och genererar underlag till service. 

Detaljplanen är utformad med stor hänsyn till terrängförutsättningarna 
vilket gör att genomförandet inte bidrar till onödiga ingrepp i terräng och 
landskapsbild. 
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Utomhusluft 
En luftkvalitetsutredning har utförts som visar att genomförandet av 
detaljplanen inte kommer att medföra någon negativ inverkan på 
utomhusluften avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och partiklar (PM 10 och PM 
2,5). 

Vattenförekomster 
Recipient för dagvatten är Kalmarviken i Mälaren, vattenförekomst 
Mälaren-Prästfjärden. Den kemiska statusen för recipienten klassas som 
ej god på grund av förhöjda halter av kvicksilver och 
kvicksilverföroreningar. Den ekologiska statusen betraktas däremot som 
god men med risk för försämring. Förorenat dagvatten är en 
utsläppskälla som kan försämra den kemiska och ekologiska statusen vid 
recipient. Därför är det vid all planering av ny bebyggelse viktigt att 
planera för ett gott lokalt omhändertagande av dagvatten, liksom för att 
förhindra översvämningar vid höga vattenflöden.  



32(39) 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska 
åtgärder 

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt plan och 
bygglagen (2010:900) 

Tidplan Tidplanen är preliminär.  

Samråd           November 2013 

Granskning    Våren 2017 

Antagande     Hösten/Vintern 2017 

Genomförandetid Planens genomförandetid är 10 år. Genomförandet av detaljplanen 
börjar när planen vunnit laga kraft. Planområdet beräknas vara helt 
färdigställt inom tio år. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

Ansvarsfördelningen/ 
huvudmannaskap 

Huvudmannaskap 
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att 
kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och skötsel av allmänna 
platser, gator, torg, och parker samt vatten- och avloppsledningar 

Ansvarsfördelning 
Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna platser och vatten- 
och avloppsledningar. 
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och 
byggnadsarbeten inom kvartersmark. 
E-on ansvara för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät.
Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina
ledningar inom planområdet.

Avtal Exploateringssamverkan 
Lagen om exploateringssamverkan upphörde i juli 2012. En form av 
exploateringssamverkan har ändå träffats mellan några av 
fastighetsägarna inom planområdet. Dessa är beställarna av 
detaljplanen. Uppgörelsen reglerar hur fastighetsägarna ska agera vid 
framtida försäljningar i området. 

Planavtal 
Kommunen har tecknat planavtal med några av fastighetsägarna 
(beställarna) inom planområdet. För dessa fastigheter kommer 
kommunen inte ta ut någon planavgift i samband med bygglov. 

Exploateringsavtal 
De fastighetsägare som kommunen tecknat planavtal med kommer 
kommunen även att teckna Exploateringsavtal med. Det kan bli aktuellt 
att teckna ytterligare Exploateringsavtal med ytterligare fastighetsägare 
inom området. 

Konsekvenser av 
organisatoriska 
åtgärder 

Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. Detta förutsätter att 
Exploateringsavtalen mellan kommun och fastighetsägare är påskrivna. 
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Fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Berörda fastigheter Detaljplanen berör nedstående fastigheter: 

Fastighet Ägare 
Bista 11:1 privatägd 
Bista 13:1 privatägd 
del av Bista 15:1 Håbo kommun 
del av Bista 4:5 Håbo kommun 
del av Bista S:2 vägsamfällighet 
del av Dyarne 2:3 Trafikverket, Håbo kommun enligt Köpeavtal 
Dyarne 3:2 Trafikverket, Håbo kommun enligt Köpeavtal 
del av Dyarne 5:69      Håbo kommun 
del av Dyarne 6:2 privatägd 
del av Mansängen 8:1 Håbo kommun 
Mansängen 8:2 Trafikverket, Håbo kommun enligt Köpeavtal 
Mansängen 9:1 Trafikverket, Håbo kommun enligt Köpeavtal 
Mansängen 9:4 Trafikverket, Håbo kommun enligt Köpeavtal 
Väppeby 7:1 privatägd 
Väppeby 7:14 privatägd 
Väppeby 7:15 privatägd 
Väppeby 7:16 privatägd 
Väppeby 7:17 privatägd 
Väppeby 7:18 privatägd 
Väppeby 7:20 privatägd 
Väppeby 7:47 privatägd 
Väppeby 7:61 privatägd 
Väppeby 7:48 Trafikverket, Håbo kommun enligt Köpeavtal 
 del av Väppeby 7:7 Håbo kommun 
 del av Väppeby 7:13 Håbo kommun 
 del av Övergrans-Valla s:1  vägsamfällighet 

Figur 26. Tabell redovisande de fastigheter som detaljplanen berör inklusive 
ägandeförhållande. 

Bilaga 1 redovisar hur fastigheterna är belägna inom planområdet idag. 

Några fastigheter belägna efter Stockholmsvägen har haft osäkra 
fastighetsbeteckningar. Håbo kommun gjorde en förutredning av dessa 
via Lantmäteriet, ärende C13155.  Kommunen beställde därefter en 
fastighetsbestämning, ärende C14381, akt 0305-14/14. 
Fastighetsbestämningen anger att Stockholmsvägen tillhör fastigheten 
Väppeby 7:1 samt del av Kalmarvägen tillhör Övergrans-Valla s:1. 

Mellan samråd och granskning har en fastighetsreglering skett av 
Fastigheterna Väppeby 7:19 och Väppeby 7:20, akt 0305-16/14. 
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Fastighetsbildning, 
gemensamhetsanläg
gning, servitut m.m.  

Bildande och ombildande av fastigheter inom enskild kvartersmark sker 
genom fastighetsreglering. Fastighetsreglering innebär att mark överförs 
från en fastighet till en annan genom Lantmäterimyndighetens beslut. 
Illustrationskartan visar hur området kan delas in i kvarter-/ fastigheter. 

Bilaga 2 Fastighetsförändringar och bilaga 3 fastighetskonsekvenskartan 
redovisar de fastighetsbildningar som behöver genomföras mellan olika 
fastighetsägare inom planområdet. 

Detta avsnitt nedan redovisar enbart de större fastighetsförändringarna 
samt förändringar som sker inom planområdet.  

Håbo kommuns gatufastighet Väppeby 7:7 kommer att tillföras mark 
från Väppeby 7:1, 7:13-20, 7:48, Mansängen 8:2, 9:1 och 9:4, dessa 
ändringar framgår av fastighetskonsekvenskartan. 

Håbo kommuns gatufastighet Bista 15:1 kommer att tillföras mark från 
Bista 11:1, 13:1 och Bista S:2. 

Fastigheten Väppeby 7:18 kan styckas av samt utgöra en del av en ny 
exploateringsfastighet, även Väppeby 7:1 kan styckas av och bilda en 
ny exploateringsfastighet. 

Håbo kommun skriver avtal om fastighetsreglering med ägarna till 
Väppeby 7:14  för de ytor som blir allmän plats, torg och lokalgata och 
område för Tekniska anläggningar: Transformatorstation och område 
för Återvinning. 

Inom planområdet möjliggörs ytterligare ett till område för 
Transformatorstation inom del av nuvarande Väppeby 7:1, för det 
området tecknar EON-elnät avtal med fastighetsägaren/ exploatören. 

Inom områden markerat med g i plankartan kan 
gemensamhetsanläggning bildas för berörda fastigheter. 

Servitut och ledningsrätter 
Fastigheterna Väppeby 7:18-7:20 (akt 03-97:114)  har idag servitut för 
väg över gångbana på kommunens fastighet. Med den nya planen har 
detta servitut inte längre någon verkan. Kommunen och fastighetsägarna 
ska träffa en överenskommelse för att upphäva servitutet.  

Enligt Väppeby 7:47 avstyckningskarta (03-KAL-185) så finns ett 
servitut över Väppeby 7:1. Detta servitut syns inte i fastighetsregistret 
men är bildat i samband med att fastigheten styckades av. Med den nya 
detaljplanen har detta servitut inte längre någon verkan. Fastigheten får 
tillgång till ny väg med den nya planen. Kommunen och 
fastighetsägaren ska träffa en överenskommelse för att upphäva 
servitutet. 
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Fastigheten Väppeby 7:61 har servitut på fastigheten Väppeby 7:17 som 
löper parallellt med Väppeby 7:16. Detta servitut syns inte i 
fastighetsregistret men är bildat i samband med en avstyckning (03-
KAL-365). Detta kan behöva ändras när denna del av planen ska byggas 
ut. Kommunen och berörda fastighetsägare tecknar överenskommelse 
för att ändra servitutet. 

Fastigheten Väppeby 7:2 (ägs av Trafikverket- utanför plan) har ett 
avverkningsservitut (03-99:269) på Väppeby 7:14 och Väppeby 7:1. 
Syftet är att Trafikverket ska kunna få bort träd som kan vara en risk för 
järnvägstrafiken.  

Fastigheten Väppeby 7:2 (ägs av Trafikverket- utanför plan) har ett 
vägservitut ( 03-99:269) på fastigheten Väppeby 7:1 i syfte att komma 
åt fastigheten Väppeby 7:2 för drift, underhåll och utveckling av 
Järnvägsanläggningen. Det åligger fastighetsägaren till Väppeby 7:1  
(Exploatören) att träffa överenskommelse med Trafikverket kring hur 
denna åtkomst till anläggningen ska kvarstå. Detta avtal ska finnas med 
som en bilaga till det Exploateringsavtal som kommunen tecknar med 
fastighetsägaren innan detaljplanen antas. 

Fastigheten Väppeby 7:17 är belastad med ett avtalsservitut 03-IM-
73/10815 till förmån för Håbo kommuns fastighet Yttergrans-Valla 
1:63, vatten- och avloppsledningar till Väppeby 7:47. Avtalet behöver 
justeras för att anpassas till de förhållanden som råder idag. På 
plankartan anges ett u-område, detta är inte ledningens verkliga läge. 
Ledningens verkliga läge anges i VA-utredningen. Kommunen ansvarar 
för att bevaka och teckna nytt avtal med berörda fastigheter som 
kommer vara beroende av de kommande utbyggnadsplanerna för den 
som vill genomföra utbyggnaden på Väppeby 7:47 alternativt Väppeby 
7:17. 

Fastigheten Väppeby 7:16 är belastad med ett avtalsservitut 03-IM-
92/2577 till förmån för Håbo kommuns fastighet Råby 4:18, vatten- och 
avloppsledningar, dock verkar det har skett en fastighetsreglering vilket 
gör att ledningarna inte längre är placerade inom fastighetens mark. 
Fastighetsägaren och Kommunen behöver teckna avtal för att upphäva 
detta servitut. 

Fastigheten Bista 11:1 är belastad med ett avtalsservitut 03-IM1-
44/516.1 tillförmån för Väppeby 7:20. Fastighetsägarna bör teckna en 
överenskommelse för att upphäva detta servitut.  

Håbo kommun har ledningsrätt för en VA-ledning som belastar Bista 
13:1 (akt 0305-12/6). 

Upphävande eller ändring av servitut sker i en lantmäteriförrättning. 
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Konsekvenser för 
fastighetsägare och 
rättighetshavare  

Konsekvenser 
Konsekvenser blir störst för de fastighetsägare inom planen som inte 
tillhör de som har initierat planen. De fastighetsägare som inte redan sålt 
ska ha en möjlighet att bo kvar samt fortsätta bedriva verksamhet inom 
området. 

Fastigheterna Väppeby 7:47, 7:61 och 7:17 ska kunna finnas kvar utan 
någon större förändring mer än mindre fastighetsrättsliga åtgärder. 
Fastighetsägarna kommer att påverkas kraftigast under byggskedet och 
få en helt nya omgivning efter färdigställande. Förändringar kan även 
komma att ske nedanför fastigheten Väppeby 7:47, planen möjliggör för 
terrasshus. Detta är inte genomförbart förrän fastighetsägarna till 
Väppeby 7:47 och Väppeby 7:17 har nått en överenskommelse om vem 
och hur detta ska genomföras. 

Håbo kommun har ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar inom 
planområdet. En flytt av denna ledning kan bli aktuell. Dock kommer 
kommunen/ ledningsägaren inte att flytta ledningen förrän 
exploatörerna är eniga om en kostnadsfördelning mellan sig. Detta 
regleras i Exploateringsavtal som kommunen kommer att teckna med 
Exploatörerna. Vidare fördjupad utredning behöver göras i 
detaljprojekteringen för att bedöma om ledningens exakta placering. 
Denna utredning bekostas av exploatörerna. Ledningen är även belägen 
på Bista 11:1 men kommer sedan att kunna placeras i allmän platsmark. 

Konsekvenser av 
fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Trafikverket har efter en del fastighetsrättsliga åtgärder i området inte 
längre några små fastigheter inom planområdet. Det blir en renare 
fastighetsindelning efter planens genomförande inom planområdet.  

Bilaga 3 redovisar de fastighetsbildningar som behöver genomföras när 
planen vunnit laga kraft. 

Ekonomiska åtgärder Planekonomi  
Detaljplanen bekostas av ägarna till fastigheterna Väppeby 7:1, 7:18-20, 
Bista 11:1 och Bista 13:1. Planavtal har tecknats med ägarna till dessa 
fastigheter. 

Håbo kommun står kostnaden för de fastigheter som inte är beställare av 
planen under planarbetet, men tar ut en planavgift i samband med 
bygglov av de fastigheter som har beteckningen a1 på plankartan. 

Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar 
Håbo kommun ansvarar för utbyggnaden av allmänna platser inom 
planområdet. Kostnaden för detta bekostas i sin helhet av exploatörerna 
inom planområdet i förhållande till den byggrätt respektive fastighet 
erhåller. 

Genomförandet av planen kommer att innebär en del större 
investeringar på kommunens VA-nät. Flytt av kommunens VA-
ledningar som är till nytta för exploatörer, bekostas av Exploatörerna, 
t.ex. VA-ledning som berör Bista 13:1.
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Inlösen, markersättningar 
Exploatörerna ska inom planområdet överlåta mark som ska utgöra 
allmän platsmark till Håbo kommun, detta regleras i 
exploateringsavtalet. De  fastighetsägare som inte är exploatörer kan 
begära att kommunen löser in mark som ska utgöra allmän platsmark 
(Plan- och bygglagen 14 kap 14§).  

Den del av fastigheten Dyarne 6:2 som är belägen inom området, ska 
regleras över till en kommunal fastighet. Ytan är till största delen 
trottoar och gatudel. Kommunen och berörd fastighetsägare träffar 
särskild överenskommelse om fastighetsreglering för berört 
markområde.  

Håbo kommun ansvarar för att lösa in den mark på Väppeby 7:14 som 
enligt detaljplanen ska utgöra allmän plats. Kostnaden för inlösen 
bekostas av exploatörerna.  

Bildande och ombildande av fastigheter inom enskild kvartersmark 
ombesörjer och bekostar respektive fastighetsägare. 

Planen gör det möjligt för vissa fastigheter att ändra sina arealer. Planen 
möjliggör för t.ex. Väppeby 7:15, 7:16, 7:47, 7:61 att förändra arealen, 
se vidare Fastighetskonsekvenskartan bilaga 3 samt bilaga 2 
Fastighetsförändringar. Nås ingen överenskommelse kan 
lantmäterimyndigheten värdera marken. 

Ingen ersättning erläggs för Trafikverkets fastigheter, utmed 
Stockholmsvägen. Kommunen har redan köpt fastigheterna. 

Kostnader fastighetsbildning, exploatörernas fastigheter 
All fastighetsbildningen som behövs för den allmänna platsmarken och 
exploatörernas fastigheter bekostas av exploatörerna. Detta regleras i 
exploateringsavtal.  

Kostnader fastighetsbildning övriga fastigheter 
Håbo kommun bekostar den fastighetsbildning som sker mellan Håbo 
kommuns fastigheter och de som kommunen har köpt av Trafikverket 
(f.d. Vägverket 2008). 

Håbo kommun bekostar fastighetsbildningen mellan kommunens 
fastighet och Dyarne 6:2. 

Kostnaden för fastighetsbildning mellan Väppeby 7:1 och Väppeby 
7:15, 7:16, 7:47 och 7:61 berörande kvartersmark träffar parterna 
överenskommelse om. Nås ingen överenskommelse beslutas det i 
lantmäteriförrättning. 
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Konsekvenser av 
ekonomiska åtgärder 

Kommun  
Efter utbyggnad av allmänna platser inklusive vatten- och avlopp får 
kommunen ökade driftskostnader, vilket gör att Tekniska avdelningens 
driftbudget behöver öka. Kommunen får en del kostnader för vissa 
fastighetsbildningsåtgärder som man inte kan belasta exploatörerna 
inom området för. I samband med att detaljplanen antas godkänner 
Kommunfullmäktige en exploateringsbudget för projektet. 

Exploatörer  
Exploatörerna inom planområdet ska bekosta utbyggnaden av allmänna 
anläggningar inom planområdet, såsom gata, vatten och avlopp, el m.m. 

Enskilda  
De fastigheter som blir kvar inom området kan drabbas av kostnader för 
marktillskott som de kanske inte räknat med.  

Tekniska åtgärder Utbyggnadsordning  
Innan detaljplanen antas ska exploatörerna vara överens om i vilken del 
av planområdet utbyggnad av gator ska påbörjas. Detta kommer att 
regleras i exploateringsavtalet. 

Tekniska utredningar  
Inom ramen för detaljplanearbetet har ett flertal tekniska utredningar 
utförts: buller- och vibrationsutredning, VA-utredning, 
dagvattenutredning, geotekniskutredning och trafikutredning. 

Fasader ska utföras med tung stomme eller tung beklädnad för att 
reducera buller i tillräcklig grad. 

Infiltrationsanordningar ska utföras på respektive fastighet. 

Pålning ska göras för bullerreducerande grundläggning och 
vibrationsdämpning. Högre hus ska även pålas för stabil grundläggning. 

Miljöutredning  
På fastigheten Bista 13:1 har det funnits en tidigare 
drivmedelsanläggning. En miljöundersökning som har gjorts av 
Demikon i augusti 2012 har visat att inga föroreningar finns.   

Riskutredning 
WSP har 2011 gjort en fördjupad riskbedömning av detaljplaneområdet.  
Den anger att det ska vara bebyggelsefritt inom 25 m från järnvägen (30 
m från närmaste järnväg spårmitt). Utredningen föreslår ett antal 
riskreducerande åtgärder för att bygga nära Mälarbanan. 
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Exempel på riskreducerande åtgärder är skyddsavstånd, 
fasadkonstruktion, ventilation, entréer och nödutgångar samt områdets 
utformning. 

• Skyddsavstånd: I föreslagen plan tillåts inte bostadsbebyggelse
närmare än 25 m från Trafikverkets fastighetsgräns (30 m från
närmaste järnväg spårmitt).

• Fasadkonstruktion: Fönsterarean på fasader mot järnvägen bör
minimeras. Fönstren ska inte ha några ventilationsöppningar och
ej vara öppningsbara.  Fasader och tak ska utföras i obrännbart
material.

• Ventilation: Öppningar för tilluft placeras på tak eller
oexponerad sida, på minst 8 m höjd. Tilluften ska gå att stänga.
Denna åtgärd reducerar konsekvenser av gasutsläpp och
brandgaser.

• Entréer och nödutgångar: Entréer placeras bort från järnvägen.
• Områdets utformning: Området ska utformas så att det ej

uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

En annan risk nära planområdet det är drivmedelsanläggningar. Farligt 
gods transporteras för närvarande förbi planområdet och kommer 
troligtvis att fortsätta med det. Här bör man följa det som gäller 
järnvägen vad gäller Fasadkonstruktioner, se ovan. 

Konsekvenser av 
tekniska åtgärder 

Utredningarna är till för att säkerställa detaljplanens genomförbarhet. 
Om dessa är kända under planarbete så kommer det inte som en 
överraskning under genomförandet. 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun och 
Smideman Arkitekter AB för utredningar som ligger till grund till 
detaljplanen har Structor, WSP samt ÅF medverkat. För skisser och 
illustrationer har även exploatörernas arkitekter bidragit med underlag.  

Bålsta i februari 2017 
Håbo kommun 

Isabell Lundberg Ola Wikström 
Plan- och utvecklingschef Arkitekt 

Anne-Marie Engman Paulina Cifuentes Vargas 
Mark- och exploateringsingenjör Planarkitekt 





Bilaga 2 tillhörande DP 394, Fastighetsförändringar 

Fastighet 
erhåller mark 

Fastighet 
avstår mark 

Areal Figur 
nr 

Ändamål Kostnadsbärare fastighetsbildning 

Dyarne 5:69 Dyarne 6:2 240 m2 49 allmän plats Kommunen 

Dyarne 5:69 Dyarne 3:2 14 m2 47 allmän plats Kommunen 

Dyarne 5:69 Dyarne 2:3 22 m2 46 allmän plats Kommunen 

Dyarne 5:69 Övergrans-
Valla s:1 

362 m2 55 allmän plats Kommunen 

Bista 11:1 Väppeby 7:1 123 m2 9 kvartersmark Fastighetsägaren Bista 11:1 eller enligt 
överenskommelse 

Bista 13:1 Väppeby 7:1 18 m2 10 kvartersmark Fastighetsägaren Bista 13:1 eller enligt 
överenskommelse 

Bista 13:1 Bista 11:1 49 m2 41 kvartersmark Fastighetsägaren Bista 13:1 eller enligt 
överenskommelse 

Bista 13:1 Bista 15:1 442 m2 45 kvartersmark Fastighetsägaren Bista 13:1 eller enligt 
överenskommelse 

Bista 13:1 Bista 4:5 29 m2 37 kvartersmark Fastighetsägaren Bista 13:1, regleras i 
Exploateringsavtal 

Bista 15:1 Bista s:2 530 m2 36 allmän plats Kommunen  

Bista 15:1 Bista 4:5 141 m2 38 allmän plats Kommunen, regleras i Exploateringsavtal 

Bista 15:1 Bista 13:1 39 m2 42 allmän plats Kommunen, regleras i Exploateringsavtal 

Ny fastighet 
bildas 

Väppeby 7:1, 
Väppeby 7:14, 
Väppeby 7:18 
och Väppeby 
7:20  

16288 m2 

2,14, 
24, 30 

kvartersmark Exploatör köpare till del av Väppeby 7:1 
och Väppeby 7:18 

Väppeby 7:7 Väppeby 7:1 5466 m2 1 allmän plats Kommunen, regleras i Exploateringsavtal 

Väppeby 7:7 Väppeby 7:1 204 m2 3 Kvartersmark 
för Tekniska 
anläggningar 

Kommunen, regleras i Exploateringsavtal 

Väppeby 7:7 Väppeby 7:13 614 m2 13 allmän plats Kommunen 

Väppeby 7:7 Väppeby 7:14 976 m2 16 allmän plats Kommunen 

Väppeby 7:7 Väppeby 7:14 245 m2 15 Kvartersmark 
för Tekniska 
anläggningar 

Kommunen 

Väppeby 7:7 Väppeby 7:15 267 m2 18 allmän plats Kommunen, regleras i Exploateringsavtal 

Väppeby 7:7 Väppeby 7:16 448 m2 21 allmän plats Kommunen, regleras i Exploateringsavtal 

Väppeby 7:7 Väppeby 7:17 59 m2 22 allmän plats Kommunen 

Väppeby 7:7 Väppeby 7:18 2461 m2 26 allmän plats Kommunen, regleras i Exploateringsavtal 



Väppeby 7:7 Väppeby 7:20 1665 m2 28 allmän plats Kommunen, regleras i Exploateringsavtal 

Väppeby 7:7 Väppeby 7:61 52 m2 34 allmän plats Kommunen 

Väppeby 7:7 Väppeby 7:48 105 m2 32 allmän plats Kommunen 

Väppeby 7:7 Mansängen 
8:2 

244 m2 51 allmän plats Kommunen 

Väppeby 7:7 Mansängen 
9:1 

58 m2 52 allmän plats Kommunen 

Väppeby 7:7 Mansängen 
9:4 

111 m2 53 allmän plats Kommunen 

Väppeby 7:7 Mansängen 
9:5 

9 m2 54 allmän plats Kommunen  

Väppeby 7:14 Väppeby 7:1 201 m2 4 kvartersmark Fastighetsägaren till Väppeby 7:14 eller 
enligt överenskommelse mellan 
fastighetsägarna 

Väppeby 7:15 Väppeby 7:7 177 m2 11 kvartersmark Fastighetsägaren till Väppeby 7:15 
regleras i Exploateringsavtal 

Väppeby 7:15 Väppeby 7:1 45 m2 5 kvartersmark Fastighetsägaren till Väppeby 7:15 eller 
enligt överenskommelse mellan 
fastighetsägarana 

Väppeby 7:16 Väppeby 7:1 119 m2 6 kvartersmark Fastighetsägaren till Väppeby 7:16 eller 
enligt överenskommelse mellan 
fastighetsägarana 

Väppeby 7:16 Väppeby 7:61 20 m2 33 kvartersmark Fastighetsägaren till Väppeby 7:16 eller 
enligt överenskommelse mellan 
fastighetsägarana 

Väppeby 7:20 Väppeby 7:18 30 m2 27 kvartersmark Fastighetsägaren till Väppeby 7:20 eller 
enligt överenskommelse mellan 
fastighetsägarana 

Väppeby 7:47 Väppeby 7:1 20 m2 8 kvartersmark Fastighetsägaren till Väppeby 7:47  eller 
enligt överenskommelse mellan 
fastighetsägarana 

Väppeby 7:61 Väppeby 7:1 101 m2 7 kvartersmark Fastighetsägaren till Väppeby 7:61 eller 
enligt överenskommelse mellan 
fastighetsägarana 

Mansängen 6:1, Mansängen 8:1 och Mansängen 9:2 kommer inte påverkas av någon fastighetsreglering. 
Dessa ägs av Håbo kommun. 
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Planområdesgräns redoviad 3 meter utanför faktisk gräns

Användningsgräns / Prel. Fastighetsgräns

TECKENFÖRKLARING

Komplett fastighetsförteckning för markbyten 
inom hela  planområdet åter�nns på seperat blad.

Fastigheter inom denna kart-del13
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DEL 1

2016-08-22

BILAGA 3,

Väppeby 7:16 (2933 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:7 (1883 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 öveförs till Väppeby 7:61, kvartersmark (101 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 öveförs till Väppeby 7:47, kvartersmark (20 kvm)

Väppeby 7:17 (2213 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:16 överföra till kommunägd fastighet, 
allmän plats (448 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:7 överförs till Väppeby 7:15, kvartersmark ( 177 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:17 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats (59 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats ( 5466 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:13 överförs till annan kommunägd fastighet 
allmän plats (614 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1  bildar en ny fastighet , kvartersmark (8266 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 överförs till kommunägd fastighet, 
område för Teknisk anläggning (204 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:14 överförs till ny fastighet, kvartersmark (146 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:14 överförs till kommunägd fastighet, 
område för Teknisk anläggning (245 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:14 överföra till kommunägd fastighet, 
allmän plats (976 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 överförs till Väppeby 7:14, kvartersmark (201 kvm)

Väppeby 7:14 (2409 kvm)
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Väppeby 7:15 (1768 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:15 överföra till kommunägd fastighet, 
allmän plats (267 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 överförs till Väppeby 7:15, kvartersmark (45 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 öveförs Väppeby 7:16, kvartersmark (119 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:61 överförs till Väppeby 7:16, kvartersmark (20 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:61 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats, ( 52 kvm)

Väppeby 7:61 (1399 kvm)

Väppeby 7:47 (2021 kvm)

Del av fastigheten Mansängen 9:1 öveförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats (58 kvm)

Del av fastigheten Mansängen 9:4 öveförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats (111 kvm)

31

33

34

35

51

52

53

54 Del av fastigheten Mansängen 9:5 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats( 9 kvm)

Del av fastigheten Mansängen 8:2 öveförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats (244 kvm)
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Planområdesgräns redoviad 3 meter utanför faktisk gräns

Användningsgräns / Prel. Fastighetsgräns

TECKENFÖRKLARING

Komplett fastighetsförteckning för markbyten 
inom hela  planområdet åter�nns på seperat blad.

Fastigheter inom denna kart-del
Färgnr

Del av fastigheten Väppeby 7:7 (1883 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats ( 5466 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1  bildar en ny fastighet , kvartersmark (8266 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 överförs till kommunägd fastighet, 
område för Teknisk anläggning (267 kvm)
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Del av fastigheten Väppeby 7:20  överförs till Väppeby 7:7, 
allmän plats (1665 kvm)

Väppeby 7:20 (5011 kvm)

Bista 11:1 (3387 kvm)

Del av fastigheten Bista 11:1 överförs till kommunägd fastighet, allmän plats (654 kvm)

Del av fastigheten Bista 11:1 överförs till Bista 13:1, kvartersmark ( 49 kvm)

Del av Bista 4:5 överförs till Bista 13:1, kvartersmark ( 29 kvm)

Del av Bista 4:5 ( 141 kvm )

Del av fastigheten Väppeby 7:48 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats, ( 105 kvm)

Del av Bista s:2 överförs till kommunägd fastighet, allmän plats, ( 530 kvm)

Del av fastigheten Dyarne 3:2 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats ( 14 kvm)

Del av fastigheten Dyarne 2:3 överförs till Dyarne 5:69, allmän plats ( 22 kvm)

Del av fastigheten Dyarne 5:69 ( 43 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:20  överförs till ny fastighet, kvartersmark  (32 kvm)

Del av fastigheten Bista 13:1 överförs till kommunägd fastighet, allmän plats ( 39 kvm)

Bista 13:1 (1675 kvm)

Del av fastigheten Bista 15:1 (845 kvm inom planområdet)

Del av fastigheten Bista 15:1 överförs till Bista 13:1, kvartersmark (442 kvm)

Del av Mansängen 8:1 (1331 kvm)

Del av fastigheten Övergrans-Valla s:11 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats ( 362 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 överförs till Bista 13:1, kvartersmark (18 kvm) 

Del av fastigheten Väppeby 7:18  (7844 Kvm).

Del av fastigheten Väppeby 7:18 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats (2461 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:18 överförs till Väppeby 7:20, kvartersmark (30 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1  överförs till Bista 11:1, kvartersmark ( 123 kvm)

Del av fastigheten Dyarne 6:2 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats ( 240 kvm)

Del av fastigheten Mansängen 8:2 öveförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats (244 kvm)

DEL 2BILAGA 3,

2016-08-31

Område för Teknisk anläggning (100 Kvm).

56 Del av fastigheten Väppeby 7:18  (5052 Kvm).



Bilaga 3, Teckenförklaring till konsekvenskartor. 

Del av fastigheten Väppeby 7:61 överförs till Väppeby 7:16, kvartersmark (20 kvm)

Väppeby 7:16 (2933 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:7 (1883 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:61 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats, ( 52 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 öveförs till Väppeby 7:61, kvartersmark (101 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 öveförs till Väppeby 7:47, kvartersmark (20 kvm)

Väppeby 7:61 (1399 kvm)

Väppeby 7:17 (2213 kvm)

Väppeby 7:47 (2021 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:16 överföra till kommunägd fastighet, 
allmän plats (448 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:7 överförs till Väppeby 7:15, kvartersmark ( 177 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:17 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats (59 kvm)

Del av fastigheten Mansängen 9:1 öveförs till kommunägd fastighet, allmän plats (58 kvm)

Del av fastigheten Mansängen 9:4 öveförs till kommunägd fastighet, allmän plats (111 kvm)

Planområdesgräns redoviad 3 meter utanför faktisk gräns

Användningsgräns / Prel. Fastighetsgräns

TECKENFÖRKLARING

Del av fastigheten Väppeby 7:1 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats ( 5466 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:13 överförs till annan kommunägd fastighet 
allmän plats (614 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1  bildar en ny fastighet , kvartersmark (8266 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 överförs till kommunägd fastighet, 
område för Teknisk anläggning (204 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:14 överförs till ny fastighet, kvartersmark (146 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:14 överförs till kommunägd fastighet, 
område för Teknisk anläggning (245 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:14 överföra till kommunägd fastighet, 
allmän plats (976 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 överförs till Väppeby 7:14, kvartersmark (201 kvm)

Väppeby 7:14 (2409 kvm)
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Del av fastigheten Mansängen 9:5 överförs till kommunägd fastighet, allmän plats( 9 kvm)

Väppeby 7:15 (1768 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:15 överföra till kommunägd fastighet, 
allmän plats (267 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 överförs till Väppeby 7:15, kvartersmark (45 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 öveförs Väppeby 7:16, kvartersmark (119 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:20  överförs till Väppeby 7:7, 
allmän plats (1665 kvm)

Väppeby 7:20 (5011 kvm)

Bista 11:1 (3387 kvm)

Del av fastigheten Bista 11:1 överförs till kommunägd fastighet, allmän plats (654 kvm)

Del av fastigheten Bista 11:1 överförs till Bista 13:1, kvartersmark ( 49 kvm)

Del av Bista 4:5 överförs till Bista 13:1, kvartersmark ( 29 kvm)

Del av Bista 4:5 ( 141 kvm )

Del av fastigheten Väppeby 7:48 överförs till kommunägd fastighet, allmän plats, ( 105 kvm)

Del av Bista s:2 överförs till kommunägd fastighet, allmän plats, ( 530 kvm)

Del av fastigheten Dyarne 3:2 överförs till kommunägd fastighet, allmän plats ( 14 kvm)

Del av fastigheten Dyarne 2:3 överförs till Dyarne 5:69, allmän plats ( 22 kvm)

Del av fastigheten Dyarne 5:69 ( 43 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:20  överförs till ny fastighet, kvartersmark  (32 kvm)

Del av fastigheten Bista 13:1 överförs till kommunägd fastighet, allmän plats ( 39 kvm)

Bista 13:1 (1675 kvm)

Del av fastigheten Bista 15:1 (845 kvm inom planområdet)

Del av fastigheten Bista 15:1 överförs till Bista 13:1, kvartersmark (442 kvm)

Del av Mansängen 8:1 (1331 kvm)

Del av fastigheten Övergrans-Valla s:11 överförs till kommunägd fastighet, allmän plats ( 362 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1 överförs till Bista 13:1, kvartersmark (18 kvm) 

Del av fastigheten Väppeby 7:18  (7844 Kvm).

Del av fastigheten Väppeby 7:18 överförs till kommunägd fastighet, 
allmän plats (2461 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:18 överförs till Väppeby 7:20, kvartersmark (30 kvm)

Del av fastigheten Väppeby 7:1  överförs till Bista 11:1, kvartersmark ( 123 kvm)

Område för Teknisk anläggning (100 Kvm).

Del av fastigheten Dyarne 6:2 överförs till kommunägd fastighet, allmän plats ( 240 kvm)

Del av fastigheten Mansängen 8:2 öveförs till kommunägd fastighet, allmän plats (244 kvm)

56 Del av fastigheten Väppeby 7:18  (5052 Kvm).
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Förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus, Bålsta, 
Håbo kommun, Uppsala län upprättat i augusti 2016. 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse den 6 november 2013 varit utsänt för samråd, en-
ligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen, till berörda sakägare, myndigheter, föreningar, myndigheter 
och berörda föreningar samt kommunala förvaltningar från och med den 13 november 2013 till 
och med den 11 december 2013. Ett samrådsmöte med sakägare ägde rum den 11 november, kl. 
18.00 - 20.00, i kommunhuset. 19 personer kom och fick information samt ställde frågor. Under 
samrådstiden inkom 26 yttranden varav 23 med erinran (invändningar).  

Inkomna yttranden 
Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. 

 Yttrande 
utan erinran 

Yttrande med 
synpunkter 

Sakägare enligt fastig-
hetsägarförteckning 

Synpunkter 
som ej tillgo-
dosetts 

1. Länsstyrelsen  x  x 
2. Trafikverket  x   
3. Kollektivtrafikförv. UL  x   
4. Lantmäteriet   x  x 
5. E.ON Elnät   x  x 
6. Skanova x x   
7. Räddningstjänsten   x  x 
8. Miljö o teknikförv., avfall  x  x 
9. Tillståndsnämnden   x   
10. Miljö o teknikförv., VA  x   
11. Naturskyddsföreningen   x  x 
12. Väppebyvägen 24   x  x 
13. Väppebyvägen 20  x  x 
14. Väppebyvägen 8  x  x 
15. Väppebyvägen 12B   x  x 
16. Väppebyvägen 18   x  x 
17. Väppebyvägen 5A   x  x 
18. Väppebyvägen 5B  x  x 
19. Väppebyvägen 1 – 24  x  x 
20. Gryningsvägen 10   x  x 
21. Mastvägen 3   x  x 
22. Björksäterkyrkan  x  x 
23. Väppebyvägen  7:16   x  x 
24. Bista 11:1   x   
25. Väppeby 7:18    x   
26. Väppeby 7:1, 7:18, Bista 11:1, 13:1   x  x 
27. Svenska kraftnät x    
28. Trafikförvaltningen, Stockholms 

läns landsting 
x    

 
Inkomna yttranden med synpunkter på planförslaget har sammanfattats och kommenterats nedan. 
Originaltexterna återfinns i sin helhet på Bygg- och miljöförvaltningen.  
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Sammanfattning av inkomna yttranden 
Inkomna yttranden omfattar många olika aspekter. Det som främst tagits upp är krav på lägre 
exploatering samt olika utredningar som bullerutredning och spårutredning. Detta för att bland 
annat kunna bedöma var det inte bör byggas nya hus av buller och säkerhetsskäl samt vilka åt-
gärder som behöver vidtas för att minska buller om nya bostadshus skall kunna uppföras. En oro 
finns speciellt hos sakägarna norr om planområdet för ökat buller om planförslaget genomförs. 
En annan konsekvens de befarar är sänkta fastighetsvärden. Några av dem ser helst att planom-
rådet inte bebyggs över huvud taget. De vill ha kvar naturutsikten. Flertalet kan dock tänka sig 
att planområdet bebyggs men då med lägre hus. Några föreslår att det skall byggas billiga lägen-
heter för äldre och ungdomar.  

Även krav på en dagvattenutredning har inkommit. Detta för att kunna göra en bedömning av 
hur dagvattnet påverkar bland annat bostadsområden söder om planområdet efter ett genomfö-
rande av detaljplanen. Önskemål om en bullerskärm på södra sidan efter Stockholmsvägen har 
framförts då boende där är rädda för ökat buller från vägen då trafiken befaras öka. 

Lång tid, mer än två år, har gått sedan plansamrådet. Under dessa år har frågan om behov av yt-
terligare järnvägsspår och placering av dem varit en viktig planfråga. Trafikverket har, efter ett 
års väntan, meddelat att någon spårutredning beträffande framtida utbyggnad av järnvägsspåren 
förbi Bålsta inte är aktuell. En utbyggnad finns inte med i någon plan (Länsplan eller Riksplan) 
fram till år 2025. Bedömningen är nu den att det inte kommer att vara aktuellt med en utbyggnad 
med flera spår genom Bålsta före år 2040 - 2050. 

Ett flertal möten med företrädare för fastighetsägarna efter Väppebyvägen har genomförts under 
tiden mellan samrådsmöte och granskning varav ett välbesökt informationsmöte den 12é april 
2016. Under samma tid har även några möten genomförts med fastighetsägare inom planområdet 
samt med fastighetsägare och exploatörer som företräder beställarna av detaljplanen. 

Ändringar efter samrådet 
Planhandlingarna, plankarta och planbeskrivning samt planillustration har uppdaterats med in-
formation från kompletterande utredningar (bullerutredning m.fl.)  

Under 2015 genomfördes en utredning om tätare trafik för pendeltågen från Bålsta och Upplands 
Bro stationer till Stockholm. Utredningen bekostades av de två berörda kommunerna Håbo och 
Upplands Bro. Av utredningen framgår att en dylik förbättring av avgångarna blir kostbar då den 
bland annat krävs en utbyggnad av s.k. vändspår och flytt av befintligt järnvägsspår. Möjligheten 
att genomföra denna förbättring bedöms kunna ske även efter ett genomförande av detaljplanen. 
Planbeskrivningen har kompletterats med denna information. 

Kommunen har antagit ett kulturminnesvårdsprogram där Björksäterkyrkan finns medtagen och 
klassas som kulturhistoriskt intressant. Hänsyn har tagits till kyrkan vid utformningen av detalj-
planen. Bland annat genom att föreslå en parkering och ett offentligt torg framför kyrkan. Detta 
för att hålla ett öppet synfält mot kyrkan från Stockholmsvägen. Kyrkan har nu även fått ett 
skydd mot förvanskning i detaljplanen med en skyddsbestämmelse vilket syftar till att kyrkans 
karaktär ska bibehållas vid eventuella åtgärder på byggnaden. 

Kommunen är skyldig att sköta och underhålla gator mm. som definieras som allmän platsmark. 
Gator som enbart försörjer bostäder och bostadskvarter har överförts till kvartersmark för att 
bland annat minska kommunens framtida skötsel och underhållskostnader. 
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Bebyggelsen mot järnvägen har sänkts vilket är i linje med idén om småstaden samt till viss del 
tillmötesgå villaägarna norr om järnvägen efter Väppebyvägen. 

Detaljplanen har även kompletterats vad gäller bestämmelser att reglera bebyggelsen. Allt från 
högsta tillåtna antal våningar, högsta byggnadshöjd till högsta nockhöjd för att garantera en 
högsta höjd på husen på vissa platser samt möjliggöra byggandet av större takkupor. 

Parkeringsfrågan har diskuterats och detaljplanen har ändrats vad gäller krav på antal parkeringar 
per lägenhet. Nu föreslås att de framtagna riktlinjerna i kommunens utredning från 2003, och 
som gäller för övriga Håbo, även skall gälla här. För att bygga en normalstor lägenhet krävs det 
nu att det finns en parkeringsplats tillgänglig.  

Genomförandedelen i planbeskrivningen har också kompletteras med information från samrådet. 
Grundkartan har uppdaterats och försetts med information om bland annat bostadsområdet norr 
om järnvägen. 

1. Länsstyrelsen i Uppsala län (bilaga nr 25) 

Synpunkter på detaljplanen 

Länsstyrelsen påpekar att Mälarbanan är av riksintresse och att ett spårreservat är utpekat 
i den fördjupande översiktsplanen för tätorten. De noterar att den spårstudie som Trafik-
verket avser genomföra under våren 2014 är av stor betydelse för detaljplanen vad gäller 
placering av framtida extraspår. Även för rekommenderade skyddsavstånd till bostadsbe-
byggelse som idag är 30 m. 

Placeringen av eventuella nya spår kan komma kräva en uppdatering av både bullerutred-
ning och riskanalysen påpekar man. Av Länsstyrelsens yttrande framgår även vad en bul-
lerutredning bör innehålla. Vidare rekommenderas att det bör finns planbestämmelser för 
buller och vibrationer i detaljplanen i linje med Boverkets allmänna råd. 

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen redovisar detaljplanens påverkan på dag-
vattnet vid bland annat skyfall samt redovisa hur miljökvalitetsnormen för vatten påver-
kas av detaljplanens genomförande.  

Vidare rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen säkerställer att lägre områden inte 
drabbats av stora mängder dagvatten vid genomförande av detaljplanen och bedömer att 
utjämningsmagasin kan vara en lämplig åtgärd för att undvika översvämning. En planbe-
stämmelse om dagvattenfördröjning rekommenderas! 

Länsstyrelsen konstaterar att frågan om luftkvalité eller luftkvalitetsnormen för luft inte 
berörts i planhandlingen. Efter att detaljplanen genomförts anser Länsstyrelsen att kom-
munen ska redovisa eventuella förändringar på luftkvaliteten. Vidare om risk finns för att 
godkända gränsvärden för luftkvaliten överskrids. 

Beträffande tillgängligheten för funktionshindrade anser Länsstyrelsen att frågan behöver 
studeras och beskrivas bättre. Speciellt med avseende på att det finns stora höjdskillnader 
inom detaljplanen.  
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Även beträffande förorenad mark behöver kommunen utreda och redovisa hur eventuella 
föroreningar skall tas om hand. Det finns ett par fastigheter som kan vara potentiellt föro-
renade. 

Avslutningsvis skriver Länsstyrelsen att barnperspektivet genomgående skall beaktas vad 
gäller lekparker mm. vid fortsatt detaljprojektering. 

Kommentar 

Spårreservat. För kommunens fortsatta utbyggnad är trygga, centralt placerade, bostäder 
viktigt. Förbättrad kollektivtrafik är också en viktig fråga för kommunen med tanke på 
den omfattande utpendling som sker varje dag. 

Spårreservatet i den fördjupade översiktsplanen är ett planeringsunderlag att ta hänsyn 
till. Detta har skett i detaljplanen som har ett skyddsavstånd på 30 m till järnvägen som 
har godkänts av Trafikverket. Det är inte aktuellt med någon spårutredning eller ytterli-
gare järnvägsspår, dubbelspår, enligt Trafikverket. En utbyggnad finns inte med i någon 
plan (Länsplan eller Riksplan) fram till år 2025. Bedömningen är nu den att det inte 
kommer att vara aktuellt med en utbyggnad med flera spår genom Bålsta före år 2040 - 
2050. 

Håbo kommun och Upplands Bro kommun genomförde under hösten 2015 en utredning 
om konsekvenserna vid förbättrad pendeltågstrafik. Slutsatser som görs i utredningen är 
att det är möjligt att förlänga pendeltågen med 15-minuterstrafik till Bålsta när fyrspårs-
utbyggnaden mellan Tomteboda och Kallhäll är utförd. Rekommendationen är dock att 
Bålsta station förses med ytterligare ett vändspår för att säkerställa en god trafikkvalitet 
utan för stor känslighet för störningar. Ett annat alternativ för att möjliggöra tätare pen-
deltågstrafik till Bålsta är att samordna pendeltågs- och regionaltågstrafiken så att båda 
tågtyperna kan nyttjas fullt ut av pendlare förutsatt samordnad taxa. Med en sådan lös-
ning erhålls totalt fyra avgångar per timme och riktning från Bålsta.  

Spårutredningen togs fram mot bakgrund för att säkerställa att den förtätning och stads-
förnyelse med nya bostäder som planeras i Bålsta väster om Mälarbanan inte kommer i 
konflikt med eventuell framtida spårutbyggnad. I det fall ett nytt vändspår ska anläggas 
kommer spårområdet att behöva utökas på en längre sträcka (2,3 km) med som mest cirka 
4,5 meter västerut. Möjligheten att genomföra denna förbättring bedöms kunna ske även 
efter ett genomförande av detaljplanen. 

För att möjiggöra placeringen av bostadshus med ett avstånd om 30 meter från närmaste 
spårmitt så krävs en rad skyddsåtgärder. En särskild riskbedömning har gjorts som ligger 
till grund för de planbestämmelser som reglerar risk- och störningsskydden. Skyddsåtgär-
derna kommer att medföra merkostnader, vilket har bedömts rimligt genom att planför-
slaget möjliggör ett stort antal bostäder i ett mycket centralt och kollektivtrafiknära läge.   

En bullerutredning som omfattar alla de aspekter som Länsstyrelsen pekat på har genom-
förts. De åtgärder som behövs för att åstadkomma god boendemiljö som tyst sida och re-
kommendationer om bullerskärmarnas höjd samt styrande planbestämmelser har inarbe-
tats i detaljplanen. 

Dagvattnets påverkan och omhändertagande enligt Länsstyrelsens rekommendation har 
studerats ytterligare i en utredning. Krav i form av planbestämmelser anser kommunen 
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inte är tillämpligt på grund av annan lagstiftning. Däremot finns nu olika förslag i dagvat-
tenutredningen om hur omhändertagandet av dagvattnet kan ske. 

Beträffande miljökvalitetsnormen för luft framgår nu av planbeskrivningen de olika re-
sultatet som framkommit i den luftkvalitéutredning som kommunen har genomfört.  

Tillgängligheten inom planområdet för funktionshindrade har studeras i samband med en 
förprojektering och planhandlingen har kompletterats med nya uppgifter. 

Beträffande förorenad mark har kommunen en klar bild av riskerna. Planhandlingen har 
kompletterats med en bättre redovisning. 

För Bålsta och Håbo kommun är barnperspektivet självklart. Själva planidén med ”små-
stad” syftar till en trivsam och säker miljö för alla. Det gäller såväl på lekplatser som i 
trafikmiljön. Planhandlingen har förtydligats när det gäller utbyggnaden av allmän lek-
plats inom planområdet och tillgång till närmaste allmänna lekplats utanför planområdet. 
 

2. Trafikverket (bilaga nr 16, a(2013-12-10) & b(2014-12-02)) 

Synpunkter på detaljplanen 

Trafikverket påpekar att Mälarbanan är av nationell betydelse och därmed riksintresse för 
kommunikationer. 

Trafikverket har haft funderingar på att göra en spårutredning för att över huvud taget 
kunna ta ställning till planförslaget. I sitt senare remissvar har dock Trafikverket bytt fot 
och beslutat sig för att inte göra någon spårutredning då det i dagsläget inte finns några 
planer på ytterligare järnvägsspår genom Bålsta. I den nationella planen fram till 2025 
bedöms Mälarbanan förbi Bålsta inte ha några kapacitetsproblem. 

Trafikverket utgår från att kommunen kommer att följa riksdagens riktvärden för trafik-
buller vid uppförandet av ny bebyggelse. Man pekar på svårigheten med att åstadkomma 
god boendemiljö i spannet mellan 30 – 50 m från järnvägen på grund av buller och vib-
rationer. Vidare påpekar man att om kommunen medvetet gör avsteg från rekommende-
rade riktvärden och kostsamma bullerstörningar uppstår i framtiden kommer Trafikverket 
att överväga att ställa skadeståndsanspråk på kommunen. 

Trafikverket anser att ett 30 m brett skyddsavstånd från järnvägen (järnvägsmitt) till ny 
bebyggelse skall räcka för räddningsinsatser och eventuellt ytterligare framtida järnvägs-
spår. Beroende av riskbedömningar kan avståndet behöva utökas och kommunen förut-
sätts göra en lämplighetsbedömning av avståndet samt behov av eventuella riskreduce-
rande åtgärder. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor endast tillfäl-
ligtvis vistas som parkering eller garage/carports och förråd kan placeras inom skyddsav-
ståndet. Med hänsyn till partiklar från bromsande tåg bör inte oskyddade parkerade bilar 
placeras närmare järnvägsspår än 15m. 

Trafikverket påpekar att hänsyn bör tas till möjligheterna att underhålla järnväg och even-
tuell bebyggelse. Rekommenderat vibrationsriktvärde för bostäder intill järnväg är 0,4 
mm/s (RMS 1-80Hz) enligt Trafikverket. 
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Kommentar 

Detaljplaneförslaget är framtaget med rekommenderat skyddsavståndet till järnvägen. Ett 
samråd har skett med Trafikverket och en översyn av skyddsavståndet samt en ny lämp-
lighetsbedömning har gjorts i samband med samrådet.  

Trafikverkets generella rekommendation är att ny bebyggelse inte bör tillåtas inom ett 
område på 30 meter från järnvägen (räknat från spårmitt från det närmaste spåret). Under 
våren 2016 framförde representanter från Trafikverket, region öst, att det istället var 35 
meter som bör vara rekommendationen för Bålsta station. Vid senare dialoger med Tra-
fikverket har däremot angetts att skyddsavståndet från järnväg i Bålsta är 30 meter. Då 
såväl senaste dialoger och samrådsyttrandet från Trafikverket anger att skyddsavståndet 
är 30 meter från järnvägen är det detta som kommunen har utgått ifrån. 

Detaljplanen har kompletterats med planbestämmelser vad gäller krav på risk- och buller 
samt vibrationsreducerande åtgärder. Målsättningen från kommunens sida är att skapa en 
säker och god boendemiljö såväl utanför som inom planområdet. 

Bra kollektivtrafik är en viktig fråga för kommunen med tanke på den omfattande pend-
ling som sker varje dag. För kommunen är en fortsatt utbyggnad av trygga, centralt place-
rade, bostäder viktig.  
 

3. Kollektivtrafikförvaltningen, UL (bilaga nr 3) 

Synpunkter på detaljplanen 

Kollektivtrafikförvaltningen, UL, Landstinget i Uppsala län, anser att kommunen plane-
rar för en bra stadsutveckling med många stationsnära bostäder vilket gynnar en hållbar 
samhällsutveckling. Att det pågår planering för en utökning av pendeltågstrafiken, som 
kommunen skriver i detaljplanen, stämmer inte då det ännu inte tagits något beslut i den 
frågan.  

Kommentar 

Planhandlingen har justerats med en ny skrivning. En utredning för att eventuellt åstad-
komma tätare pendeltrafikavgångar har genomförts av Håbo Kommun tillsammans med 
Upplands Bro kommun. 
 

4. Lantmäteriet (bilaga nr 13) 

Synpunkter på detaljplanen 

Vad gäller fastighetsbildning påpekar Lantmäteriet under rubriken ”Servitut och led-
ningsrätt” att om gamla servitut inte har någon verkan bör dessa regleras bort i samband 
med planläggningen! 

Vid flytt av ledningar vill Lantmäteriet göra kommunen uppmärksam på att även flytta 
med ”ledningsrätten”. 
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Under rubriken ”Inlösen, markersättningar” framgår att mark som skall utgöra allmän 
plats skall upplåtas till kommunen utan ersättning. Viktigt är att ansökan om detta inläm-
nas till Lantmäteriet och att beslut tas om att mark avstås till kommunen innan detaljpla-
nen vinner laga kraft. 

Kommentar 

Kommunen bevakar servitut och ledningsrätt i samband med att detaljplanen vinner laga 
kraft och fastighetsbildningsåtgärder kan göras med stöd av detaljplanen. Frågan om led-
ningsrätt hanteras i exploateringsavtal med berörda fastighetsägare. 
 

5. E.on Elnät Stockholm AB (bilaga nr 11) 

Synpunkter på detaljplanen 

E.on Elnät vill att planbeskrivningen eller plankartan kompletteras med en planbestäm-
melse som föreskriver ett minsta avstånd på 5 m mellan transformatorstation och bränn-
bar byggnad eller upplag. I övrigt inget att erinra.  

Kommentar 

Planhandlingen har justerats efter kommunikation om placering av transformatorstation. 
 

6. Skanova (bilaga nr 1) 

Synpunkter på detaljplanen 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har markförlagda kablar inom området. Om 
det blir aktuellt att flytta eller utföra andra åtgärder i Skanovas befintliga anläggningar ut-
förs detta efter beställning till Skanova och bekostas av den som initierade ärendet.  

Kommentar 

Skanovas synpunkt noteras. 
 

7. Räddningstjänsten Enköping-Håbo (bilaga nr 2) 

Synpunkter på detaljplanen 

Räddningstjänsten har tagit del av den ”fördjupade riskbedömningen” som följt med de-
taljplanen. De förordar att intilliggande bensinstation flyttas och att ett bebyggelsefritt 
område om 30 m anordnas till järnvägen om bostadsbebyggelse ska uppföras enligt de-
taljplanen. Detta för att risker vid eventuella olyckor ska begränsas. 

Flera riskreducerande åtgärder föreslås som lämpligen kan används som säkerhetsanvis-
ningar i planbestämmelserna. 

I området bör ett brandpostnät anläggas med flödeskapacitet i enlighet med VAV P 83 
och utformat i enlighet med VAV P76. 
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Kommentar 

Trenden i tätorter som förtätas är att bensinstationer successivt flyttar längre ut från 
stadskärnan och servar invånarna i entréläge till tätorten. På sikt kommer med all säkerhet 
drivmedelverksamheten att söka sig längre bort från den tätare bostadsbebyggelsen. Med 
placeringen av den föreslagna bebyggelsen har kommunen beaktat närheten till bensin-
stationen och järnvägen med riskanalysens föreslagna skyddsåtgärder och avstånd. 

Beträffande brandposter har en förprojektering av VA genomförts där VA-enheten beva-
kat frågan. 
 

8. Miljö- och teknikförvaltningen, Avfall, Håbo kommun (nuvarande Kommunstyrelsens för-
valtning – Tekniska avdelningen, Avfall) (bilaga nr 17) 

Synpunkter på detaljplanen 

Förvaltningen påpekar att det av planhandlingen framgår att det finns en plats utpekad för 
återvinning av avfall. Från renhållningen framhålls fördelen med miljöbodar eller under-
jordsbehållare i utkanten av området. Vidare hänvisas till kommunens långsiktiga miljö-
mål och lämplig text för planbeskrivningen 

Kommentar 

Planhandlingen har kompletterats på denna punkt. 
 

9. Tillståndsnämnden, Håbo kommun (nuvarande Bygg- och miljöförvaltningen, miljöavdel-
ningen) (bilaga nr 20) 

Synpunkter på detaljplanen 

Miljöenheten (avdelningen) påpekar vikten av att en dagvattenutredning redovisar beho-
vet av rening av dagvattnet från hårdgjorda ytor. Krav på oljeavskiljare vid parkeringar 
kan komma att krävas och dessa kräver i sin tur regelbunden tillsyn. Uppföljning av in-
filtrationen av dagvattnet är viktig. 

Kommentar 

En dagvattenutredning har genomförts där frågan om oljeavskiljare särskilt studeras. 
Planhandlingarna har kompletterats utifrån utredningens rekommendationer så långt det 
varit möjligt. 
 

10. Miljö- och teknikförvaltningen, VA-avdelningen, Håbo Kommun (Nuvarande Kommunsty-
relsens förvaltning, Tekniska avdelningen, VA-enhet) (Bilaga nr. 27) 

Synpunkter på detaljplanen 

Avdelningen framför önskemål om att dagvattenutredningen behöver kompletteras. De 
rekommenderar samverkan med aktuell konsult för att säkerställa att alla aspekter kom-
mer med. 
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De framför även att det skall framgå av detaljplanen att det finns en dagvattenpolicy och 
att den skall följas. 

Avslutningsvis påpekas att planområdet ligger högt och att det kan finnas risk för tryck-
problem vilket bör studeras i förprojekteringen.  

Kommentar 

Dagvattenutredningen har kompletterats och biläggs nu detaljplanen vid granskningen. 

Texten om dagvattenpolicyn har förtydligats i planbeskrivningen. 

Frågan om vattenförsörjning och eventuella tryckproblem har studerats och bristen på ka-
pacitet kommer att vara löst när exploateringen ska genomföras. 
 

11. Naturskyddsföreningen Håbo (bilaga nr 21) 

Synpunkter på detaljplanen 

Naturskyddsföreningen välkomnar att det byggs i anslutning till befintlig bebyggelse och 
att det byggs mindre lägenheter. Mark i staden skall främst användas för att bygga hus på 
enligt föreningen. Inte användas för bilparkering. Parkering bör ske under husen. 

Föreningen påtalar vikten av att bygga energieffektiva bostäder och förväntar sig att 
kommunen går i täten när det gäller energieffektivt byggande och ställer högre krav än de 
nationella energikraven. Arrangemang för olika former av energiproduktion skall bejakas 
i detaljplanen som mindre vindkraftverk, sol-paneler och sol-fångare. Vidare vill före-
ningen att området ska anslutas till fjärrvärmesystemet som bland annat har stora ekono-
miska och miljömässiga fördelar. 

Även s.k. ”gröna tak” är föreningen positiv till med hänvisning till grönskans förmåga att 
fördröja dagvattenavrinningen samt rena luften och reducera buller. 

Föreningen ställer frågan hur det står till med den 1000 m breda skyddszonen till Cheme-
tall samt om det inte krävs en bullerutredning samt bullerdämpande åtgärder mot järnvä-
gen. 

Kommentar 

Parkering under byggnader och gårdar som efterfrågas av föreningen medges på flera 
platser i detaljplanen. 

Det har länge varit omtvistat om en kommun har rätt i sin myndighetsutövning att ställa 
högre krav än de nationella energikraven. Det kunde strida mot den fria konkurrensen. 
Det är inte heller lagligt att föra in bestämmelser i en detaljplan som reglerar energian-
vändning. Från den 1 januari 2015 infördes i plan- och bygglagen en bestämmelse, 8 kap 
4 a §, som förbjuder en kommun att ha så kallade särkrav. Det finns förvisso en del över-
gångsbestämmelser för detaljplaner som har påbörjats före 2015, men Håbo kommun har 
inte haft som princip att ställa den typen av särkrav, och sedan skärpningen infördes i 
PBL bedöms det än mer olämpligt att ställa krav på att en byggnad ska ha en lägre ener-
gianvändning än den som anges i Boverkets Byggregler, BBR. Det finns inget i detaljpla-
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nen som hindrar att bebyggelsen utformas med gröna tak eller ansluts till fjärrvärmenätet. 
Inte heller att husen förses med olika former av energiproducerande anläggningar.  

Behov av en skyddszon till Chemetall saknas då den miljöfarliga verksamheten är ned-
lagd. 

Bullerutredning. (Svar se remissvar 17.) 
 

12. Väppebyvägen 24 (bilaga nr 23) 

Synpunkter på detaljplanen 

Förslaget till detaljplan med upp till 5 våningar höga hus kommer att påverka alla som 
bor efter Väppebyvägen negativt då utsikten försvinner anser fastighetsägaren och mots-
ätter sig höjden på de nya byggnaderna och anser att två till tre våningar skulle passa 
bättre in i miljön. 

Eventuellt ökat buller från en framtida utbyggd järnväg oroar fastighetsägaren. Speciellt 
om spårutbyggnaden med nytt spår läggs norr om nuvarande spår. 

Fastighetsägaren anser även att informationen från kommunen kunde varit bättre. Det 
lilla som åstadkommits var bland annat ett möte med fyra representanter från Väppeby-
vägen samma dag som inlämningsdagen. 

Kommentar 

Utsikten försvinner. (Se svar under punkt 14.) 

Spårreservat. (Svar se remissvar 1.) 

Bullerutredning. (Svar se remissvar 17.) 

Bristfällig information. Samråd genomförs enligt Plan- och bygglagen. Samrådsmötet den 
13 november 2013 med 19 deltagare syftade till att informera berörda fastighets- och 
sakägare om planförslaget. För de boende efter Väppebyvägen har det genomförts ytterli-
gare informationsmöten efter samrådsmötet för att ge mer information om projektets ut-
veckling samt inhämta synpunkter. Utifrån de synpunkter som kommit in har planförsla-
get i vissa avseenden justeras innan det nu ställs ut för så kallad granskning. I samband 
med granskning/utställning finns det möjlighet att på nytt påverka planförslaget genom 
att lämna in synpunkter innan kommunfullmäktige antar detaljplanen. 
 

13. Väppebyvägen 20 (bilaga nr 6) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna flyttade till Bålsta och Väppebyvägen för ett år sedan. De har fått be-
skedet av tjänstemän på kommunen att eventuella framtida järnvägsspår skulle placeras 
på söder sida om nuvarande spår. Nu känner de sig lurade. 
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De framför i sitt remissvar att de vill att eventuella framtida spår läggs på den södra sidan 
och att det inte byggs höghus från vilka man kan få insyn. De kräver att en bullerutred-
ning tas fram då de är rädda för att det inte går att bo kvar eller sälja fastigheten efter ge-
nomförandet. En vy (bild) som visar utseendet från deras fastighet vill de ska ingå i de-
taljplanen. Vidare undrar de vem som ska stå för värdeminskningen på deras fastighet om 
det byggs som planerat. 

Kommentar 

Spårreservat. (Svar se remissvar 1.) 

Utsikten försvinner. (Se svar under punkt 14.) 

Bullerutredning. (Svar se remissvar 17.) 

Vyer från norr. (Svar se remissvar 16.) 

Kompensation för fallande fastighetsvärde. (Svar se remissvar 16.) 
 

14. Väppebyvägen 8 (bilaga nr 4) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna flyttade till Bålsta och Väppebyvägen år 2009. De har fått besked från 
tjänstemän på kommunen att eventuella framtida järnvägsspår skulle placeras på söder 
sida om nuvarande spår och känner sig nu lurade. 

De kräver att en bullerutredning tas fram där höjdkurvor framgår då de är rädda för 
studsande ljud från passerande tåg. Vidare är de upprörda över höjden på de planerade 
husen som kommer att förstöra deras utsikt och kvällssol vintertid. 

Då det inte är markbrist i Bålsta anser de att det skulle gå att bygga på annat håll som i 
Gröna dalen till exempel. 

Kommentar 

Spårreservat. (Se kommentar punkt 1.) 

Bullerutredning. (Se kommentar punkt 17.) 

Utsikten försvinner. (Se kommentar punkt 14.) 

Bygg på annan plats. Behovet av bostäder i Bålsta är stort varför det även kommer att 
byggas på andra platser än den nu aktuella. Det aktuella planområdet har bedömts lämp-
ligt att bebygga bland annat på grund av närhet till centrum och järnvägsstation. Området 
är utpekat i kommunens fördjupade översiktsplan från 2010 som så kallat utvecklingsom-
råde för bostäder. Fastighetsägarna rekommenderas att ta del av kommunens byggnads-
planer på kommunens hemsida. 
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15. Väppebyvägen 12B (bilaga nr 5) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna som byggde sitt hus för sex år sedan är övertygade om att bullret från 
tågen kommer att studsa mot dem om bebyggelsen uppförs som föreslagits och kräver att 
det tas fram en bullerutredning. De vill att bebyggelsen mot Väppebyvägen inte görs 
högre än 1-2 våningar och förses med absorberande ytskikt typ ”gröna väggar”. 

Vidare är fastighetsägarna upprörda över att deras utsikt med djur och natur försvinner. 
De kräver att spårreservatet förläggs på den södra sidan om nuvarande spår och vill se en 
riskbedömning med fyra spår och eventuellt ersätta skyddszonen med en skyddsbarriär. 
Den föreslagna bebyggelsen vill de ska förflyttas söderut. 

Kommentar 

Bullerutredning. (Svar kommentar punkt 17.) 

Utsikten försvinner. (Se kommentar punkt 14.) 

Spårreservat. (Svar kommentar punkt 1.) 

Riskbedömning. (Svar kommentar punkt 17.) 
 

16. Väppebyvägen 18 (bilaga nr 7) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna motsätter sig planen att bygga höghus som kommer att upplevas som en 
mur som tar bort den lilla utsikt som finns. Under vinterhalvåret kan de se ända till 
Åbergs museum och solnedgången är fantastisk. 

Vidare är fastighetsägarna upprörda över att deras utsikt med djur och natur försvinner. 
De kräver att spårreservatet förläggs på den södra sidan om nuvarande spår. Den före-
slagna bebyggelsen förflyttas söderut. 

De kräver att en bullerutredning tas fram då de är rädda för studsande ljud från passe-
rande tåg samt fordonstrafik på den utbyggda Kapellvägen.  

Fastighetsägarna upplever att de blir inklämda mellan bebyggelsen i söder och grustaget i 
norr samt befarar att det ska byggas vindkraftverk i öster. De ser en framtid med byggar-
betsplatser med buller runt omkring sig. 

De undrar om de krav (normer) som ska vara uppfyllda vad gäller direkt solinstrålning i 
de statliga byggreglerna inte gäller för husen efter Väppebyvägen. Vidare vem som ska 
ersätta dem för den värdeminskning de räknar med som konsekvens av detaljplanens ge-
nomförande. 

De är inte nöjda med den information de fått från kommunen under samrådet och den 
korta tid de fått på sig att lämna synpunkter varför de vill ha ett nytt samrådsmöte och ny 
remisstid. 
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Kommentar 

Utsikten försvinner. Detaljplaneförslaget har justerats och bebyggelsen närmast järnvägen 
har sänkts en våning. En konsekvens av detaljplanen är mycket riktigt att utsikten för bo-
ende på Väppebyvägen kommer att förändras. Frågan om rätten till utsikt har prövats i 
många rättsprocesser och det som framkommit är att en befintlig utsikt inte är en självklar 
rättighet. Däremot är rätten att bygga på egen mark dokumenterad. Detta förutsatt att de-
mokratiskt valda politiker har godkänt och fastställt en detaljplan som medger det.   

Den relativt nya bebyggelsen efter järnvägen vid Källvägen i Bålsta kan vara en illustrat-
ion på hur det kommer att bli mot Väppebyvägen. Här är bebyggelsen fyra till fem vå-
ningar men med relativt platta tak. 

 

Mycket byggnation i omgivningen. Situationen med mycket byggverksamhet i närområ-
det samtidigt är inte önskvärd för någon. En tröst kan vara att verksamheterna är övergå-
ende. Byggverksamheten skall dock inte få inkräkta på natt- eller helgfrid.     

Regler om solinstrålning. Det finns idag rekommendationer om mängden direkt solin-
strålning på gårdar för rekreation och lek. För kvartersbebyggelse rekommenderas en 
gårdsstorlek som är fyra gånger hushöjden i Mellansverige. Planbeskrivningen har kom-
pletterats med en solstudie som visar att villabebyggelsen med stora trädgårdar efter 
Väppebyvägen har mer än rekommenderad solinstrålning även efter att detaljplanen ge-
nomförts. 

Bristande information. (se kommentar punkt 10) 
 
 

17. Väppebyvägen 5A (bilaga nr 10) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägaren framför att han och familjen ser med oro på det planerade planområdet 
och hänvisar till det som sades på samrådet. Bland annat vill fastighetsägaren att spårre-
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servatet förläggs på den södra sidan om nuvarande järnvägsspår och att reservatet skall 
ingå i detaljplanen. Han kräver även en bullerutredning som även omfattar Väppebyvä-
gen då han är rädd för studsande ljud från passerande tåg. Han undrar när en sådan kan 
vara klar? 

Han frågar även vidare om kommunen kan ställa upp på att göra (bekosta) en fastighets-
värdering då han är rädd för fallande fastighetsvärde. 

Kommentar 

Oro för utvecklingen (se kommentar punkt 16.) 

Spårreservat. (se kommentar punkt 1.) 

Ny detaljplan för Väppebyvägen. ( se kommentar punkt 16.) 

Bullerutredning. (se kommentar punkt 17.) 

Kompensera fallande fastighetsvärde. ( se kommentar punkt 16.) 
 

18. Väppebyvägen 5B (bilaga nr 22) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägaren framför att han med stor oro ser på det planerade planområdet som han 
bedömer kommer att ha stor negativ inverkan på fastigheten. Han utgår från att kommu-
nen ska kompensera fallande fastighetsvärde. 

Han kräver bland annat att spårreservatet ligger kvar på den södra sidan om nuvarande 
järnvägsspår och att detta samt fastigheterna efter Väppebyvägen skall ingå i detaljplanen 
utan egna kostnader. 

Han deltog när förslaget till spårreservat i den Fördjupade översiktsplanen föredrogs i 
Miljö- och tekniknämnden och att reservatet då låg söder om nuvarande spår. 

Han kräver att handlingarna kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning samt vyer 
som visar hur bebyggelsen kommer att se ut från Väppebyvägen 5B. När han tagit del av 
vyerna vill han ha rätt att komplettera sitt yttrande. 

Vidare krävs en bullerutredning som baseras på framtida turtäthet och även omfattar 
Väppebyvägen då han är rädd för studsande ljud från passerande tåg.  

Avslutningsvis krävs att en ny riskbedömning genomoförs för en utbyggnad till fyra spår. 

Kommentar 

Oro för utvecklingen. Kommunen förstår fastighetsägarnas oro. Förändringar i omgiv-
ningen orsakar ofta oro. Möjligheten att uttrycka den och ha synpunkter på förändringen 
är en samhällelig rättighet. 
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Kompensera fallande fastighetsvärde. Hur eller om fastighetens värde kommer att påver-
kas som en följd av den nya detaljplanen kan idag inte fastställas. Kommunen har rätt att 
besluta om ändrad markanvändning, men en fastighetsägare har samtidigt en principiell 
rätt till pågående markanvändning. Om fastighetsägaren förhindras att fortsätta använda 
marken på samma sätt som tidigare uppstår en ersättningssituation enligt Plan- och bygg-
lagen (PBL). I detta fall kommer det planerade bostadsbebyggelsen  

Spårreservat. (se kommentar punkt 1.) 

Ny detaljplan för Väppebyvägen. Enligt plan och bygglagen, PBL, skall en detaljplan 
bara omfatta det område som är nödvändigt att reglera. Bedömningen i dag är att någon 
utökning av detaljplanen norr om järnvägen inte är motiverad.  

Miljökonsekvensbeskrivning. Detaljplanen är inte av den omfattningen, enligt miljöbal-
ken, att en miljökonsekvensutredning behövs enligt kommunens och länsstyrelsens be-
dömning. (Se planbeskrivningen, Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan) 

Vyer från norr. Planhandlingen har kompletterats med vyer/fotomontage från olika repre-
sentativa fastigheter efter Väppebyvägen. 

Bullerutredning. (se kommentar punkt 17.) 

Riskbedömning. (se kommentar punkt 17.) 
 

19. Väppebyvägen 1,2,4, 5A, 5B, 8, 8A, 12,12A, 12B, 14,18, 20, 22 o 24 (bilaga nr 10) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna framför att de med stor oro ser på det planerade området som de bedö-
mer kommer att ha stor negativ inverkan på dem och deras fastigheter.  

Bland annat anser de att den nya bebyggelsen tar det utpekade spårreservatet i anspråk. 

De är inte nöjda med den information de fått under samrådet och den tid de fått att lämna 
synpunkter varför de vill att kommunen avbryter samrådet och ordnar ett nytt sam-
rådsmöte och ny remisstid på ett nytt underlag. 

De vill att spårreservatet förläggs på den södra sidan om nuvarande spår och att handling-
arna kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning samt vyer som visar hur bebyg-
gelsen kommer att se ut från Väppebyvägen. 

Vidare krävs en bullerutredning som baseras på framtida turtäthet och även omfattar 
Väppebyvägen då man är rädd för studsande ljud från passerande tåg.  

Avslutningsvis krävs att en ny riskbedömning genomoförs för en utbyggnad till fyra spår. 

Kommentar 

Oro för utvecklingen. (Se kommentar punkt 16.) 

Nytt samråd och samrådsmöte. (Se kommentar punkt 14.)  
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Bristande information.  (Se kommentar punkt 14.) 

Spårreservat. (Se kommentar punkt 1.) 

Vyer från norr. (Se kommentar punkt 16.) 

Bullerutredning. En bullerutredning har genomförts. Utredningen, som är baserad på pro-
gnoser vad gäller bland annat ökad turtäthet, konstaterar att bullernivåerna vid den nya 
bebyggelsen efter järnvägen kommer att överstiga rekommenderade värden. Åtgärder 
som reducerar/minskar buller från tågen har föreslagits i utredningen. Bland annat en 
bättre bullerskärm. Dessa förslag på åtgärder har införts i detaljplanen som krav i form av 
planbestämmelser.  

Enligt bullerutredningen kommer uppförandet av den nya bebyggelsen inom planområdet 
orsaka obetydligt mer buller från järnvägen för de boende efter Väppebyvägen. 

Bebyggelsen efter Väppebyvägen är idag bullerutsatt och kommer med ökad tågtrafik att 
bli mer utsatt av buller. Frågan om hur det går att minska bullret från järnvägen bör för-
handlas direkt med Trafikverket. Här finns bland annat en äldre bullerskärm som skulle 
kunna uppdateras. Bättre bullerskärmar på ömse sidor av järnvägen ger bästa effekten för 
såväl befintlig som ny bebyggelse.  

Riskbedömning. En uppdatering av tidigare utredning om riskerna har genomförts. Åt-
gärder som ska minska olycksriskerna har föreslagits. Vissa av dessa åtgärder har inarbe-
tats i detaljplanen som krav. 
 

20. Gryningsvägen 10 (bilaga nr 9) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägaren framför att det krävs en arkeologisk utredning innan den nya bebyggel-
sen tar det utpekade området i anspråk.  

Vidare uppmanar han kommunen att inte upprepa misstaget som begicks när Stock-
holmsvägen smalnades av i ”Gamla Bålsta”. Här kan tillbud ske påpekar han. Den nya 
Kapellvägen måste göras bredare! 

Han vill dessutom att inga beslut om detaljplanen tas innan Trafikverket har satt ner foten 
angående placeringen av dubbelspåret. 

Avslutningsvis krävs att ingen utbyggnad av tätorten sker på odlingsbar mark samt att 
inga ingrepp görs i den kvarvarande åsen med spår från istiden mellan Gullvivavägen och 
Håtunavägen. 

Kommentar 

Arkeologisk utredning. Det är rätt att när jungfrulig mark tas i anspråk skall antikvarisk 
utredning/utgrävning övervägas. En bedömning av nödvändigheten en sådan görs både på 
Kommunen och på Länsstyrelsen. Dessa två myndigheter har kommit fram till att någon 
undersökning inte behövs.  
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Nya Kapellvägen. Syftet med de ”trånga” gatorna som här planeras är att hastigheter skall 
hållas låg och olyckor undvikas. I planerna finns att komplettera gatorna med hastighets-
dämpande nivåskillnader. 

Spårreservat. (Se kommentar punkt 1.) 

Ingrepp i åsen. I nuläget finns inga planer på ingrepp i åsen. Beträffande att bygga på 
åkermark är den frågan inte relevant för den aktuella detaljplanen. 

21. Mastvägen 3 (bilaga nr 14) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägaren är orolig för den påverkan som ytterligare bebyggelse kommer att med-
föra för området söder om Stockholmsvägen där han bor. Han vill att kommunen ”säker-
ställer” att inte området ”skadas”! 

Främst är han orolig för att den ”inte så idealiska” marken skall orsaka skador och före-
slår att tunga fordon omlastas i Bålstas ytterområden innan leverans sker till centrum. Då 
han utgår från att trafiken kommer att öka vill han att ett bullerplank sätts upp söder om 
Stockholmsvägen för att avskärma hans villaområde. 

Kommentar 

Begränsa tyngre fordon på Stockholmsvägen. En fördjupad riskbedömning har genom-
förts som noterar att Stockholmsvägen är en ”sekundär transportled” av farligt gods. En 
mindre ökning av tung trafik bedöms komma att ske. Huvuddelen av leveranserna gäller 
brännbara vätskor och gas till OKQ8 bensinstation. Risken för olyckor bedöms i första 
hand gälla vid stationen. Efter Stockholmsvägen är riskerna ”acceptabelt låga” varför 
inga åtgärder föreslås. 

Bullerplank mot Stockholmsvägen.  Omlastning av gods bedöms inte vara skälig på 
grund av detaljplanens utbyggnad. Enligt den bullerutredning som genomförts blir konse-
kvenserna av den ökade trafiken begränsad. Dagens bullervärden förändras knappast var-
för ett bullerplank inte kan bli aktuellt på grund av detaljplanens genomförande. 
 

22. Björksäterkyrkan, Väppeby 7:14 

Synpunkter på detaljplanen 

Representanter för fastigheten framför yttranden över de förändringar som planerats på 
fastigheten i detaljplaneförslaget. 

Nuvarande parkering närmast kyrkan vill de även i fortsättningen ska vara kyrkans ogra-
verade parkering. 

Föreslagen lokalgata från Kapellvägen, söder om kyrkan, vill de placera minst 20 m från 
kyrkan och så att befintlig parkering till kyrkan kan behållas.  

Föreslaget torg söder om kyrkan vill de inte ska vara tillgänglig som allmän parkering.  
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Lokalgatan, Kapellgatan, norr om kyrkan skall placeras på minst 25 m avstånd från kyr-
kan. 

Föreslagen kvartersbebyggelse norr om kyrkan vill de inte ska användas för bostäder. 

Vidare anser de att det behövs fler boende- och gästparkeringar i den föreslagna bebyg-
gelsen då de annars befarar att kyrkans parkering olovandes kommer att tas i anspråk. 

Representanterna för kyrkan har synpunkter på planförslagets placering och höjdsättning 
av angränsande bebyggelse. Ett byggfritt område föreslås om minst 4 m på Väppeby 
7:15. Vidare vill de ha ett skydd för den växtlighet som finns i gränsen mot den angrän-
sande fastigheten. De vill helst att ingen nybebyggels skall planeras över huvud taget på 
fastigheterna Väppeby 7:15 och 7:16. Höjden på bebyggelsen på ömse sidor om kyrkan 
vill de inte ha högre än kyrkan för att få ”balans i området” och ”inte skymma kyrkan”. 
Vidare att en ”succesiv minskning av våningsantalet mot Stockholmsvägen” skall genom-
föras på den nya bebyggelsen.  

Avslutningsvis påpekar de att den uteblivna ersättningen för den tidigare anlagda cykel-
vägen över Väppeby 7:14  skall justeras vid kommande fastighetsjusteringar. 

Kommentar 

Parkering närmast kyrkan ligger på kyrkans mark och ev. upplåtelse svara kyrkan för. 

Föreslagen lokalgata från Kapellvägen, söder om kyrkan, har placerats om möjligt enligt 
kyrkans önskemål. Avståndet från kyrkan bedöms som 18 m. 

Föreslaget torg söder om kyrkan kommer att användas som offentligt torg med varierande 
funktioner i framtiden vilket framgår av planbeskrivningen.  Vid behov kan ytan även 
komma att upplåtas för parkering. 

Placeringen av lokalgatan, Kapellgatan, norr om kyrkan och den där föreslagna bebyggel-
sen mot spårområdet har ändrats enligt önskemål. 

Beträffande boende- och gästparkeringar har kommunen gjort den bedömningen att kra-
vet på parkering behöver justeras vilket framgår av den uppdaterade planbeskrivningen. 
De framtagna riktlinjerna, i kommunens utredning från 2003 för Håbo kommun, skall 
gälla. En enkel utredning har visat att det ryms upp till en bil per lägenhet som markpar-
kering och i nedgrävda garage på den tillgängliga kvarters- och allmäna platsmarken 
inom planområdet. 

Beträffande byggfritt område om minst 4 m på Väppeby 7:15 och skydd för den växtlig-
het som finns i gränsen mot den angränsande fastigheten har planhandlingen ändrats på 
denna punkt. 

Beträffande exploateringen och höjden på bebyggelsen på ömse sidor om kyrkan med en 
”succesiv minskning av våningsantalet mot Stockholmsvägen” har planhandlingen änd-
rats. Planidén om byggandet av ”småstaden” som stöds av den fördjupade översiktspla-
nen innebär att detaljplanen medger tätare bebyggelse på vissa platser. Ibland med varie-
rande våningsantal inom samma kvarter. Här innebär det något högre bebyggelse mot 
Stockholmsvägen.  
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Beträffande den uteblivna ersättningen för den tidigare anlagda cykelvägen över Väppeby 
7:14 har detta reglerats i en överenskommelse 1992.  
 

23. Väppeby 7:16, Stockholmsvägen 123 (bilaga nr26) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna framför att de med stor oro ser på det planerade området som de bedö-
mer kommer att ha stor negativ inverkan på dem och deras fastigheter.  

Fastighetsägarna flyttade nyligen till Bålsta från Stäket. De tyckte att de funnit paradiset 
för sig och sin släkt i Bålsta. 

De konstaterar att de inte skulle ha gjort de investeringar de nu har gjort om de vetat om 
kommunens planer. De upplever nu att de tvingas bort. De undrar dessutom om detaljpla-
nen kan antas innan Trafikverket har satt ner foten angående placeringen av dubbelspåret. 

De motsätter sig ”helt och hållet” att det nuvarande förslaget till detaljplan innefattar de-
ras fastighet.  

Kommentar 

Remissvaret saknar relevans i dag då fastigheten har bytt ägare. Den nye ägaren ingår i 
gruppen av beställare av detaljplanen. 
 

24. Bista 11:1 (bilaga nr19) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägaren framför att han önskar behålla den nuvarande ”småskaliga bebyggelse-
gruppen” samt tillåta komplettering med ”enstaka friliggande enbostadshus i anslutning 
till bebyggelsegruppen”. 

Han har bilagt en skiss på tänkbar utformning. 

Kommentar 

Behålla befintlig bebyggelse. Den framtagna detaljplanen kommer att tvinga fastighetsä-
garna att avstå mark för att kommunen skall kunna bygga ut de allmänna gatorna, s.k. 
allmän platsmark. Däremot tvingas ingen fastighetsägare till att genomföra den före-
slagna bebyggelsen på de egna fastigheterna. Dock skall detaljplanen följas vid ändringar 
som kräver bygglov.  
 

25. Väppeby 7:18 (bilaga nr24) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägaren framför att han som motiv för att driva planärendet är för att göra något 
bra med befintlig naturmark. Planförslaget ger han en eloge. Att planförslaget bland annat 
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ger plats för ”grönytor”, ”en blandning av nybyggnation och befintlig bebyggelse” samt 
”gårdsmiljöer där folk kan umgås” är han nöjd med och tror det kommer att bidra till en 
attraktiv stadsdel.  

Vidare framför han att lägsta rumshöjd i bottenvåningen där verksamheter tillåts borde ha 
måttet 2,7m som planbestämmelse. 

I övrigt hänvisar han till exploaterings- (beställar-) gruppens remissvar. 

Kommentar 

Lägsta rumshöjd. Lägsta rumshöjd finns angiven i planhandlingen men inte som planbe-
stämmelse.  
 

26. Väppeby 7:18, Bista 13:1, Väppeby 7:1, Bista 11:1, (bilaga nr 12) Exploateringsgruppen.  

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna framför att de anser detaljplanen som ”mycket lyckad”! Till exempel 
pekar de på illustrationen som visar ambitionen att bygga en småstadsliknande miljö. Vi-
dare detaljplanens uppdelning i kvarter samt bestämmelsen om varierad hushöjd som de 
ser som lyckade inslag. 

De pekar på några kompletteringar de önskar. En ändring är att få till en ”infart, ej utfart, 
till Pizzerian” från Stockolmsvägen. En annan de önskar är att ändra på kravet att placera 
byggnaderna mot gatan i fastighetsgräns/gatuliv. För att få plats med entréer mm. önskar 
de få placera husen 2 m in från fastighetsgräns/gatuliv. De önskar även att alternativa 
uppvärmningssätt skall omnämnas som solpaneler och solceller. 

Avslutningsvis skickar de med några frågor om klargörande av dagvattenhanteringen 
samt kompostkvarnar. Vidare hur markavtal skall regleras mellan ägaren av 7:14 och ex-
ploateringsgruppen.  

Kommentar 

Infart från Stockholmsvägen. En infart innebär att bilar även i fortsättningen kommer åka 
in från Stockholmsvägen både från öster och väster. Det innebär korsande trafik vilket 
var syftet att undvika med den nya vägdragningen av Håtunavägen. Kommunen vidhåller 
att det är bäst ur trafiksäkerhetssynpunkt om alla använder rondellen. 

Bygga i fastighetsgräns. Syftet med planbestämmelsen var att åstadkomma ett gaturum 
som liknar småstadens. Planbestämmelsen har nu tagits bort. Där det ansetts viktigt att 
byggnaden skall ligga vid gata har byggrätten begränsats på annat sätt. Fastighetsägarna 
rekommenderas ändå att placera sina byggnader så de skapar trevliga och ”slutna” gatu-
rum. 

Solpaneler och solceller. Av planbeskrivningens värmeavsnitt framgår att produktion av 
energi från förnybara energikällor är välkomna. 

Dagvatten. (Se kommentar om dagvatten punkt 1.) 
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Kompostkvarnar. Tekniska avdelningen tillåter inte dessa i dag. 

Markavtal. Hanteras i exploateringsavtal. 
 

 

 Bålsta den 5 september 2016 reviderad 2017-02-14 

 

 

 

 Isabell Lundberg Ola Wikström 
 Plan- och utvecklingschef Arkitekt 
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Anton Karlsson, Planarkitekt 
0171-464 378 
anton.karlsson@habo.se 

 

Planbesked för bostad och mindre hästgård på fastigheten 
Skokloster 2:358 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för bostad och mindre 

hästgård på fastigheten Skokloster 2:358. 

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 6 645 kronor i 

enlighet med gällande plan- och bygglovtaxa.  

    

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked gäller en avstyckning för bostad och mindre 

hästgård för del av fastigheten Skokloster 2:358, i anslutning till centrala 

Skokloster. Med tanke på Skoklosters begränsade markområden utanför 

naturreservatet bedöms läget och marken bättre lämpad som del i en 

utveckling av Skoklosters centrala delar och funktioner. Förvaltningen ser 

därför att den föreslagna placeringen av bostad och mindre hästgård på 

fastigheten Skokloster 2:358 är olämplig med hänsyn till att denna skulle 

begränsa framtida möjlighet att utveckla de centrala delarna av Skokloster. 

Kommunstyrelsen föreslås därför lämna ett negativt planbesked för ansökt 

förändring och läge.  

Bygg- och miljöförvaltningen ser samtidigt en möjlighet till en avstyckning 

och utbyggnad i ett alternativt läge, intill befintlig gårdsbebyggelse (längre 

ifrån centrum).  

 
Ärendet 

Kommunen ska, på begäran av någon som avser vidta åtgärd som kräver 

planläggning (ändring, upphävande eller antagande av detaljplan eller 

områdesbestämmelser), redovisa sin avsikt till sådan planläggning (5 kap. 

2 § Plan- och bygglagen). Beslutet om planbesked är inte bindande och kan 

enligt 13 kap. 2 § Plan- och bygglagen inte överklagas. 

Förfrågan 

Sökande inkom den 7 oktober 2016 med ansökan, i enlighet med 5 kap. 3 § 

Plan- och bygglagen om planbesked för del av fastigheten Skokloster 2:358. 

Ett planbesked ska lämnas senast fyra månader efter att en komplett ansökan 

inkommit till kommunen. Handläggningstiden får dock förlängas i 

överenskommelse med sökande, vilket har skett för detta planbesked. 

Ansökan gäller en förfrågan om avstyckning av Skokloster 2:358 

(privatägd) i Skokloster i norra Håbo. Förutom avstyckning gäller ansökan 

även en förändrad markanvändning från jordbruksändamål till bostad 
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(hästgård). Berörd fastighet är på totalt 177 347 kvm, varav cirka 

26 000 kvm avses styckas av till en ny fastighet.  

Området är planlagt med planen Odlingen (213), där planen till sin helhet 

bestämmer användningen till jordbruk med ursprunglig koppling till 

Idealbyn. Efterfrågad förändring är därmed planstridig och skulle kräva ny 

eller ändrad detaljplan. 

Förstudie 

Förstudien (bilagd) visar att markområdet ligger centralt och till största del 

är obebyggt (jordbruksmark). Förutom mot öster och inom 

detaljplaneuppdragen för Skokloster Udde finns få utvecklingsområden 

centralt i orten. Att tillåta en hästgård så pass centralt skulle begränsa 

utvecklingsbar mark ytterligare. 

Vidare visar kartan på sida 1 i förstudien att angränsande fotbollsplan ligger 

planstridigt mot två detaljplaner. Till del på jordbruksmark och till del på 

mark för handel. Den handelsmark som återstår är begränsad och medger 

ingen ytterligare utbyggnad. Samtidigt får kommunen förfrågningar 

angående mark för serviceetableringar och frågan kring expansion av 

centrala Skokloster är angelägen.  

Förstudien visar även på riksintressen i form av det rörliga friluftslivet och 

anslutande område för bevarandevärda natur- och kulturvärden 

(naturreservatet). Inom naturreservatet ska pågående markanvändning 

främjas, med fokus på bevarande av det öppna odlingslandskapet där 

befintlig bebyggelse av tradition koncentrerats till skogsbrynet. 

En avstyckning för hästgård (oavsett storlek) skulle innebära skyddsavstånd, 

för lukt och allergener. Det skulle även föregå en närmare studie kring 

utvecklingen av centrala Skokloster. Då det redan finns en hästgård inom 

samma fastighet bör ny bebyggelse för samma ändamål lokaliseras i 

anslutning till denna. 

Besked 

Med stöd av förstudien anser bygg- och miljöförvaltningen att förfrågan om 

avstyckning inte bör hanteras genom planläggning. En planläggning för 

efterfrågad användning kan komma att försvåra och begränsa en framtida 

utveckling/förtätning av Skokloster. 

En avstyckning bedöms samtidigt inte omöjlig inom berörd fastighet, dock 

inte i efterfrågad del. Istället bör ett läge i anslutning till befintlig 

gårdsbebyggelse undersökas. En sådan hantering förutsätter att gällande 

plan samt del av förordnande enligt 113 § byggnadslagen upphävs. Genom 

en sådan placering kan en framtida utveckling av Skokloster planläggas och 

hanteras separat vid tillfälle. Då gällande plans syfte (jordbruksändamål för 

Idealbyn) aldrig kommit att genomföras och inte heller bedöms genomföras 

framöver, bedömer förvaltningen att ett upphävande skulle kunna prövas. 
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Med stöd i ovan föreslår förvaltningen att Kommunstyrelsen beslutar om att 

lämna ett negativt planbesked.  

Vid intresse för en avstyckning i anslutning till befintlig gårdsbebyggelse 

bör sökande efterfråga ett upphävande av gällande plan. Ett upphävande 

handläggs som ett planuppdrag, och skulle i detta fall kunna hanteras med 

ett begränsat planförfarande. Kostnaden för planläggning (även 

upphävande) bärs av de som drar nytta av förändringen. I detta fall bedöms 

endast sökande (potentiellt även fastighetsägaren, om den ska anses vara 

annan part) dra nytta av ett upphävande och skulle därför stå för samtliga 

kostnader för eventuellt planarbete. Kostnad och fördelning regleras genom 

upprättande av ett planavtal med kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ansökan bedöms, utifrån kommunens plan- och bygglovstaxa, som enkel 

och avgift tas ut med 0,15*Prisbasbeloppet = 6 645 kr. 

Uppföljning 

Beslutet kräver ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Ansökan, inkommen 2016-10-07 

– Förstudie, upprättad 2017-01-31  

  

__________ 

Beslut skickas till 

Sökande 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Förstudie 

Planbesked för Skokloster 2:358  

Syfte och huvuddrag 

Ansökan om planbesked inkom 2015-10-07 och berör 

del av fastigheten 2:358. Området ligger strax väster om 

Skoklosters centrala delar, med bland annat bad och 

fotbollsplan. Fastigheten är på cirka 177 347 kvm, varav 

sökandes avgränsning berör cirka 26 000 kvm, med 

sträckning längs skogsbrynet ned mot fotbollsplanen. 

Idag används marken som åkermark, vilket ligger i linje 

med gällande detaljplans bestämmelse om åkermark. I 

ansökan anges avsikt till att stycka av en del av 

fastigheten för att skapa ett generationsboende i form av 

mindre hästgård.  

Sökande Privatperson 

Handläggare kommunen Anton Karlsson,  

planarkitekt  

 

 
Karta 1, Visar: 

 avgränsning av berörd fastighet (röd streckad linje),  

 avgränsning av berörd detaljplan (turkos streckprickad linje)  

 sökandes förslag till avgränsning av detaljplaneändring (röd skraffering) och byggnaders läge (svart),  

 Naturreservatet (grön skraffering) 

 fornlämningar i orange 

  samt områdets läge gentemot Skoklosters centrala delar i sydöst. I sydost syns hur utpekat 

handelsområde och fritidsområde inte synkar med verkligheten, där även vägen väster om är 

förskjuten (skulle gått i kant med handelsområdet).  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA 
INTRESSEN 

Översiktsplan 

I översiktsplanen ingår fastigheten i ett område med möjlighet till viss förändring, Bostäder i 

VA-zon och ligger precis i kanten till Skoklosters befintliga bostadsområde. För dessa 

områden gäller att ny bebyggelse kan tillåtas så länge gårdsbebyggelse, stora träd samt alléer 

inte förvanskas samt att VA-anslutning går att lösa på ett tillfredsställande sätt. Vidare 

angränsar fastigheten till översiktsplanens bevarandeområde NKF2 (för natur, kultur och 

friluftsliv), där vikt läggs vid att pågående markanvändning fortsätter, som att hålla 

landskapet öppet. 

Ansökan får därmed anses ligga i linje med översiktsplanen, även om angränsande intressen 

behöver beaktas särskilt. 

Gällande detaljplaner 

Planområdet omfattas av detaljplanen Odlingen Slottskogen (213) från 1989. Planen 

bestämmer hela planområdet, tillika del av fastigheten Skokloster 2:7 (senare 

fastighetsreglarad in i Skokloster 3:358), till område för jordbruksändamål där endast 

växthus och ekonomibyggnader får uppföras. Planens syfte var att tillförsäkra marken för 

just jordbruksändamål samt möjliggöra för uppförande av växthus med anknytning till 

Idealbyn. Sådant användande kom dock aldrig att ske och marken reglerades över till aktuell 

fastighet 1997. 

Planens ursprungliga syfte är i dagsläget överspelat, det var väl snävt och bedöms inte 

uppfyllas även långsiktigt. 

I anslutning till plan 213 finns de äldre Byggnadsplanerna Slottskogen Norra (S3) från 1970 

och planändringen Slottsskogen södra (S3B) från 1977, vilka reglerar stora delar av norra 

Skokloster. Främst i form av villaområden och centrumfunktioner, men inkluderar även 

gårdarna Bengtsboda (del av Skokloster 2:358) och Bultarbo. 

I byggnadsplanen S3 var fastigheten och del av aktuellt område ursprungligen tänkt som 

ytterligare ett villaområde. Under planarbete uppmärksammades dock kommun och 

Länsstyrelse om värdet av det öppna odlingslandskapet och området uteslöts från antagandet 

av planen. 

 
Karta 2, visar undantaget villaområde norr om planen S3B. 
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Förordnande enligt 113 § Byggnadslagen 

I samband med antagandet av planen S3 användes även Byggnadslagens paragraf 113 för att 

säkra tillgången/ägandet av den allmänna platsen in planområdet. Vid framtagandet av den 

senare planen 213 upphävdes aldrig förordnandet, således gäller det fortfarande i de delar 

som inte sammanfaller med de en gång tänkta villatomterna (streckade i kartan ovan). 

Samma förordnande gäller för allmän platsmark inom planen S3B. 

Om mark belagd med förordnandet föreslås ny användning i form av kvartersmark 

(exempelvis bostäder, handel eller liknande), behöver förordnandet upphävas innan 

detaljplanen kan antas. 

Strandskydd 

Området berörs inte av något strandskydd  

Riksintressen 

Hela Skohalvön berörs av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Precis väster och norr om 

fastigheten går även gränser för riksintresse för natur- och kulturmiljövård, vilka även 

sammanfaller med naturreservatet för Skokloster (Odlingslandskap i slottsmiljö), grön 

skraffering på första kartan. 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge, markägoförhållanden och areal 

Fastigheten Skokloster 2:358 ligger i Skokloster, på Skohalvön i norra Håbo kommun. 

Marken är privatägd och fastighetens totala areal uppgår till 177 347 kvm (cirka 17 ha), av 

vilken sökandes avgränsning utgör cirka 26 000 kvm. 

Nuvarande markanvändning 

Fastigheten används idag för boende och jordbruksändamål. Av kartan på första sidan 

framgår att den östra delen av fastigheten används som åkermark och på uppgift av sökande 

används den västra som hagmark. Vidare syns även de två bäckarnas sträckning tydligt 

genom åkermarken. 

Service och kommunikationer 

Precis norr om fastigheten, längs slottskogsleden, passerar busslinje 311 med hållplats i 

sydost.  Linjen avgår en gång i timmen mot Bålsta samt Skokloster. 

Naturmiljö 

Inom fastigheten finns inga speciellt utpekade naturvärden. 

Kulturmiljö 

Fastigheten ligger till del inom kulturmiljöprogrammets Skogsområde (s. 147). Ett område 

som inkluderar många välbevarade torpmiljöer. I programmet konstateras även att 

Skogsområdet är en välbevarad miljö som är ytterst känslig för förändring. Om man trots det 

väljer att uppföra ny bebyggelse i området bör det ske på ställen som inte är exponerade. Det 

måste även ställas höga arkitektoniska krav och en hög anpassning till miljön. 

Ett exempel på torp miljö finns i direkt anslutning i form av Bengtsboda, vilkens 

byggnadshistoria redogörs för i programmet (nr 69 s.156), från 1600-tal till 1990-tal. Där det 

uppförts nya byggnader under alla sekel. Värdebärande egenskaper är den äldre ladan och 
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matboden, byggnadernas timmerstommar, den vitputseda skorstenen, locklistpanelen, 

lertegeltaken samt den röda slamfärgen.  

Strax norr om fastigheten passerar även Upplandsleden mot Skokloster slott. 

Fornlämningar 

I närområdet finns flertalet kända fornlämningar, redovisade i orange på första kartan. De 

närmaste återfinns i skogsområdet inom berörd fastighet drygt 150 meter från bebyggelse 

enligt ansökan. Vid planläggning kommer det bli aktuellt att samråda med Länsstyrelsen 

angående potentiella okända fornlämningar. 

Gator och trafik 

Norr om fastigheten går Slottsskogsleden i sträckning upp mot slottet. I väster ansluter 

Bultarbovägen, via Burmavägen från tidigare nämnda led. 

Buller 

I maj 2015 genomfördes en trafikmätning på Slottskogsleden i höjd med fastigheten. 

Mätningen visade på ett veckomedel på 378 fordon, men med ett för ovanlighetens skull 

högre helgmedel på 452 fordon samt förhållandevis höga 10 procents andel tung trafik. 

Skyltad hastighet är 70km/h. En uppskattning enligt Boverkets och SKL:s skrift Hur mycket 

bullrar vägtrafiken kräver minsta trafikmängd på 700 fordon. Även medräknat en 

trafikökning de närmaste åren kommer inte trafiken upp i de talen. Med en nära exploatering 

i form av centrum eller bostäder skulle samtidigt hastighetsbegränsningen behöva sänkas. 

Bullerfrågan bör beaktas, men i detta skede går det inte att rekommendera någon specifik 

fortsättning.  

VA och dagvatten 

Fastigheten ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Befintligt ledningssystem ansluter villaområdena söder och öster om, samt bland annat 

fotbollsanläggningen. Kortaste anslutningsväg skulle vara i Brahe- eller Flygelvägens 

förlängning ned mot fastigheten. I dagsläget är kapaciteten i Skoklosters vatten- och 

reningsverk inte klarlagd, samtidigt som det finns politiskt beslutade uppdrag om förtätning 

av södra Skokloster. 

Idag sker avvattning av fastigheten och närområdet uppströms genom två bäckar som löper 

samman inom fastigheten, med avrinning genom centrala Skokloster och vidare förbi 

vattenverket, ned omkring badplatsen. Som vid all ny exploatering ska kommunens 

dagvattenpolicy följas, där dagvattenflödet från en fastighet inte ska öka. I och med den nära 

anslutningen till bäckarna kommer frågan, vara av stor vikt, samtidigt som den är beroende 

av omfattning på potentiell exploatering. 

Angränsande intressen 

I tidigare nämnda centrala delen av Skokloster har utbyggnaden av bland annat fotbollsplan 

och väg(Dammenleden) inte följt gällande plan (S3B). Utbyggnaden innebär att mark tänkt 

för handel inte går att utnyttja. Samtidigt får kommunen förfrågningar på mark för handel 

och servicefunktioner. I direkt anslutning (västerut) till nämnda område sträcker sig den 

aktuella fastigheten, Skokloster 2:358. 
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Vidare utgör fastigheten del av de begränsade oexploaterade markområdena intill 

Skokloster, men samtidigt utanför naturreservatet. Utvecklingen av Skokloster som tätort i 

stort är begränsad till Gropen (outnyttjade byggrätter) samt planer för skokloster udde. En 

utveckling av de centrala delarna och funktionerna i tätorten är dock begränsade till söder ut 

förbi vattenverket eller norrut på Skokloster 2:358.  

Beroende av innehåll i sådan förtätning finns potentiellt konflikterande intressen mellan 

hästhållning och bostäder (allergener, lukt, damm, flugor mm). För att inte 

försvåra/omöjliggöra en framtida utveckling/förtätning av Skokloster bör därför aktuellt 

markområde (Skokloster 2:358) hanteras varsamt. 

 

SLUTSATSER 

 Plan- och utvecklingsavdelningen ställer sig negativ till att pröva avstyckningsfrågan 

med en detaljplan för Skokloster 2:358. I och med Skoklosters begränsade 

utvecklingsmöjligheter i form av markområden, bör en ny plan fokusera på en utveckling 

av de centrala delarna av Skokloster, och inte mindre ett särintresse i form av hästgård. 

 Huvudsyftet med planbeskedsansökan, att stycka av del av Skokloster 2:358 för separat 

bostadshus och mindre stall bedöms samtidigt inte som omöjligt, men läget bör vara i 

anslutning till befintlig gårdsbebyggelse. Sådan avstyckning bedöms kunna hanteras som 

ett förhandsbesked om bygglov, förutsatt att gällande plan upphävas. Med tanke på att 

planens ursprungliga syfte inte uppfyllts och inte heller bedöms uppfyllas bedöms ett 

upphävande som en lämplig åtgärd. 

 Innan beslut om upphävande av gällande detaljplan, krävs samtidigt ett upphävande av 

del av förordnandet enligt 113 § byggnadslagen. Förordnandet upphör generellt att gälla 

2018-12-31. Ett upphävande innan samma datum innebär att en sakägarkräts ska höras, 

deras synpunkter bemötas och i slutänden är det Länsstyrelsen som beslutar om 

upphävande. 

 I Samband med en bygglovsprövning kommer det samtidigt krävas att stor hänsyn tas till 

kulturmiljön utifrån kulturmiljöprogrammet. 

 

 

 

Isabell Lundberg     Anton Karlsson 

Plan- och utvecklingschef    Planarkitekt 

 



Personuppgifter skyddade
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sarah Olsson, Planarkitekt 
sarah.olsson@habo.se 

 

Planbesked för åtta bostadstomter inom Katrinedal 3:70 – 
Lövbacken Övergran 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för åtta bostadstomter 

inom del av Katrinedal 3:70, Lövbacken Övergran. 

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 15 680 kronor i 

enlighet med gällande plan- och bygglovtaxa.  

 

Sammanfattning 

Kommunen ska, på begäran av någon som avser vidta åtgärd som kräver 

planläggning (ändring, upphävande eller antagande av detaljplan eller 

områdesbestämmelser), redovisa sin avsikt till sådan planläggning 

(5 kap. 2§ Plan- och bygglagen). Aktuellt planbesked gäller avstyckning av 

åtta fastigheter för bostadsändamål i Övergran.  

Övergrans kyrka och omkringliggande bebyggelse omfattas av 

områdesbestämmelser i syfte att bevara byns karaktär. Området, som är 

beläget inom riksintresse för kulturmiljövården, angränsar till kyrkbyns 

områdesbestämmelser. En lokaliering av åtta nya bostäder inom 

riksintresseområdet riskerar att påverka kulturmiljön negativt. Enligt förslag 

till översiktsplan bör endast mindre bebyggelsetillskott kunna ske i 

Övergran. Jordbruksmark ska i möjligaste mån inte tas i anspråk för 

bostadsbebyggelse.   

Förvaltningen föreslår därför ett negativt planbesked då förfrågan om 

planläggning inte ligger i linje med Håbo kommuns översiktsplan och 

framtida utveckling då de kulturhistoriska värdena i Övergran bedöms 

påverkas negativt. 

 
Ärendet 

Kommunen ska, på begäran av någon som avser vidta åtgärd som kräver 

planläggning (ändring, upphävande eller antagande av detaljplan eller 

områdesbestämmelser), redovisa sin avsikt till sådan planläggning (5 kap. 

2 § Plan- och bygglagen). Förfrågan bedöms sakna stöd i översikts- och 

fördjupad översiktsplan. Beslut om planbesked tas därför av 

Kommunstyrelsen. 

Förfrågan 

Ägaren till fastigheten Katrinedal 3:70 ansökte den 20 december 2016 i 

enlighet med 5 kap. 3§ Plan- och bygglagen om planbesked för del av 

fastigheten Katrinedal 3:70, Lövbacken.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-09 KS 2016/00683 nr 72848 

 

Avsikten med planläggning är att stycka av del av fastigheten i åtta 

fastigheter avsedda för småhus.  

Förstudie 

En förstudie för området har gjorts som redovisar förutsättningar och 

tidigare ställningstagande kring planområdet. 

Planområdet är beläget i Övergran, cirka 8 km norr om Bålsta, längs 

Enköpingsvägen. Planområdet är en del av fastigheten Katrinedal 3:70 som 

till största del består utav åkermark. Den del som planförslaget omfattar 

består utav 1.6 ha och är åkermark som varit i träda under en längre tid. 

Fastigheten är i privat ägo.   

Förstudien visar bland annat att planområdet i gällande översiktsplan för 

Håbo kommun (2006) ingår i ”Bostäder i VA-zon” samt i 

bevarandeområdet för kulturmiljön.  

”Bostäder i VA-zon” innebär att det inom befintligt och planerade VA-

ledningstråk på landsbygden kan tillkomma enstaka kompletterande 

bostadsbebyggelse under förutsättning att den är förenlig med de 

kulturhistoriska värdena samt att VA-frågan går att lösa på ett 

tillfredsställande sätt.  

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan för Håbo 

kommun. I samrådshandlingen framgår det att Övergran har höga 

kulturmiljövärden och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården och det 

rörliga friluftslivet. Övergrans kyrka och omkringliggande bebyggelse 

omfattas även av områdesbestämmelser i syfte att bevara byns karaktär.  

Det har under en längre tid skett ett flertal avstyckningar av tomter inom 

området. En större exploatering av området ligger inte i linje med 

översiktsplanens inriktning vars fokus är Bålsta tätort. Komplettering av 

bebyggelse i Övergran kan ske i begränsad omfattning och i anslutning till 

befintlig bebyggelse. Tillkommande bebyggelse ska i utformning, storlek 

och omfattning anpassas till befintlig bebyggelse.  

Planläggning av föreslaget område har diskuterats ett flertal gånger men har 

inte kommit vidare då förvaltningen inte anser, enligt gällande översiktsplan 

samt samrådshandling, att det är lämpligt med en större utveckling av 

Övergran.  

Förslag till besked 

Med stöd av förstudien anser förvaltningen att förfrågan om planläggning 

inte är ligger i linje med Håbo kommuns översiktsplan och framtida 

utveckling. Förvaltningen föreslår därför att ett negativt planbesked lämnas. 

I och med att förvaltningen inte anser att förfrågan bör prövas med 

planläggning lämnas ett negativt planbesked. Ett negativt planbesked 

innebär att kommunen beslutar att inte inleda planarbete.  
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Beslutet om planbesked är inte bindande och kan enligt 13 kap. 2 § Plan- 

och bygglagen inte överklagas. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ansökan bedöms, utifrån kommunens plan- och bygglovstaxa som en vanlig 

planfråga och avgift tas ut med 15 680 kr. 

Uppföljning 

Beslutet kräver ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Ansökan, inkommen 2016-12-20 

– Förstudie, upprättad 2017-01-23 

  

__________ 

Beslut skickas till 

Sökande 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Förstudie  

Planbesked för del av Katrinedal 3:70 

 
Syfte och huvuddrag 

Ansökan om planbesked inkom 161220 med syfte om att planlägga en obebyggd del av 

fastigheten Katrinedal 3:70 för åtta bostadstomter med väganslutning och en mindre lekplats. 

 
 

Sökande Christoffer Bonde 

Handläggare kommunen Sarah Olsson planarkitekt Håbo kommun 

 

 
Planområde 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA 
INTRESSEN 
 

Översiktsplan 
Enligt gällande översiktsplan för Håbo kommun (2006) ingår planområdet i ”Bostäder i VA-

zon” men även i bevarandeområde för kulturmiljön. Kulturmiljön i området karaktäriseras 

av ett flertal stora gårdar som på markant sätt framhäver landskapsbilden.  

”Bostäder i VA-zon” innebär att det inom befintlig och planerade VA-ledningstråk på 

landsbygden kan tillkomma enstaka kompletterande bostadsbebyggelse men under 

förutsättnings att den är förenlig med de kulturhistoriska värdena samt att VA-frågan går att 

lösa. Nya byggnader för anpassas till befintligt vad gäller läge, form och utförande.  

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Håbo kommun. I 

samrådshandlingen framgår det att Övergran har höga kulturmiljövärden och omfattas av 

bland annat riksintresse för kulturmiljövården och att Övergran kyrka och omkringliggande 

byggnader omfattas av områdesbestämmelser i syfte att bevara byns karaktär. Det har under 

en längre tid skett avstyckningar av tomter inom området.  En större exploatering av området 

ligger inte i linje med översiktsplanens inriktning. Komplettering i bebyggelsen kan ske i 

begränsad omfattning och i anslutning till befintlig bebyggelse. Tillkommande bebyggelse 

ska i utformning, storlek och omfattning anpassas till befintlig bebyggelse.  

Även vatten- och avloppskapaciteten ska beaktas vid avgörande om möjlig utveckling av 

bebyggelse.  

Områdesbestämmelser 

Området kring Övergran kyrka och kringliggande bebyggelse omfattas av 

områdesbestämmelser. Inom områden med områdesbestämmelser gäller bygglovsplikt på 

motsvarande sätt som för en detaljplan. Områdesbestämmelserna i Övergran omfattas av 

utökad lovplikt vad gäller tak- och fasadmaterial, omfärgning, ändring av fönster, rivning av 

byggnad samt uppförande eller större tillbyggnad av ekonomibyggnader.  

Enligt den nya översiktsplanen för Håbo kommun som för tillfället är ute på samråd bör 

befintliga områdesbestämmelser utökas geografiskt för att inkludera ett större område i 

Övergran innan en fortsatt bebyggelseutveckling sker i orten.  

Gällande detaljplan 

Planområdet omfattas inte av någon gällande detaljplan. 

 
Strandskydd 

Området påverkas inte av något strandskyddat område. Närmsta vattenområde är Mälaren 

cirka 400 meter bort.  
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Riksintressen 
Planområdet berörs av två riksintressen: riksintresse för det rörliga friluftslivet och riksintresse 

för kulturmiljövården.  

 
Kartan visar rött streckat område för riksintresse för kulturmiljövården och lila streckat område 

för riksintresse för det rörliga friluftslivet. 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

 
Översiktskarta 

 
Läge, markägoförhållanden och areal 

Planområdet är beläget i Övergran, cirka 8km norr om Bålsta, längs Enköpingsvägen 

Planområdet är en del av fastigheten Katrinedal 3:70 som till största del består utav 

åkermark. Den delen som planförslaget omfattar består av 1.6 ha och är åkermark som varit i 

träda under en lång tid. Fastigheten är i privat ägo.  

Nuvarande markanvändning 

Marken är idag planlös och består till största del av åkermark.  

Service och kommunikationer 

Närmsta service finns i Bålsta centrum, ca 8km bort. Närmsta busshållsplats finns vid 

Övergran kyrka, 400m bort.  

Fornlämningar 
Planområdet ligger i en bygd med mycket fornlämningar och byggnader med kulturvärde. 

Inom fastigheten Katrinedal 3:70 finns flera fornlämningar men inte som berör planområdet.    
 
Gator och trafik 

Lövbacksvägen leden från planområdet och ut till Katrinedalvägen. Servitut finns på 

Lövbacksvägen och Katrinedalsvägen ner tills att den längre ner blir del av en 

gemensamhetsanläggning.  
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VA och dagvatten 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA. Vatten- och avloppsnätet 

kommer att byggas ut under 2017/2018 för de fastigheter som för tillfället är under 

planläggning. Den planerade ledningen är inte dimensionerad för någon större utveckling av 

Övergran. 

 
Övrigt 

Aktuellt planområde har diskuterats ett flertal gånger. Fastighetsägaren försökte utöka det 

planuppdrag som idag finns för del av Katrinedal 3:70 och som även det omfattar 8 nya 

bostadsfastigheter men fick då ett nej då det inte är aktuellt med en större utveckling enligt 

översiktsplan. Fastighetsägare har även deltagit i ett flertal möten där förvaltningen har sagt 

nej till en större utveckling av Övergran än den som redan sker. Minnesanteckningar finns 

från en del av dessa möten och diskussioner.  

Slutsats 

Som samrådsförslaget för den nya Översiksplanen säger så ligger inte en större utveckling av 

Övergran i linje med översiktsplanen och kommunens inriktning. I Övergran finns idag cirka 

50 bebyggda fastigheter, det finns en pågående detaljplan som medger ytterligare 9 

bostadsfastigheter samt ett förhandbesked gällande två ytterligare bostadsfastigheter. Det 

finns även fyra obebyggda fastigheter i området. När dessa blir bebyggda betyder det en 

ökning av 15 bostadsfastigheter vilket ger en ökning med cirka 30 %. Skulle det medges 

ytterligare åtta fastigheter så blir det ett tillskott med 23 fastigheter, vilket nästan motsvarar 

hälften av antalet bostäder i Övergran. Enligt både gällande översiktsplan och det nya 

samrådsförslaget så ska det endast ske en begränsad utveckling av området, en ökning med 

nära 50 procent ligger inte i linje med den inriktningen.   

 

 

 

 
 
 

 

Sarah Olsson 

Planarkitekt 



Personuppgifter skyddade





 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-17 KS 2016/00565 nr 73074 

 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
 

 

Redovisning av projektprioriteringslista för program- och 
detaljplaneuppdrag 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektprioritetslista för 

program- och detaljplaneuppdrag daterad 20 februari 2017.    

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 21 november 2016, § 217, att 

projektprioriteringslistan ska tas upp till varje kommunstyrelsesammanträde 

för beslut. Plan- och utvecklingsavdelningen redovisar förändringarna i 

projektprioriteringslistan för kommunstyrelsen. Förvaltningen redovisar  

pågående program- och detaljplaneuppdrag i enlighet med 

kommunstyrelsens beslut den 13 februari 2017, § 13. De revideringar som i 

övrigt har gjorts handlar om justering av tidplaner samt uppdatering av 

skede och status för några uppdrag.  

Tidigare har projektprioriteringslistan redovisats i två separata listor med 

uppdelning av ändamål. Förvaltningen har valt att sammanföra dessa två 

listor till en gemensam prioriteringslista för att få en bättre helhetssyn över 

samtliga prioriterade projekt.  

Detaljplaner prioriteras efter geografiskt läge, betydelse för kommunens och 

tätortens utveckling samt enligt det antal bostäder/arbetsplatser de medför. 

Allteftersom exploatörer visar intresse för bostadsbyggande och vill etablera 

sig i Håbo kommun, nya uppdrag beslutas samt att detaljplaner vinner laga 

kraft justeras prioriteringslistan utifrån ovan nämnda kriterier.  

Rådande resursläge inom plan- och utvecklingsavdelningen och tekniska 

avdelningen påverkar förutsättningarna att aktivt arbeta med program- och 

detaljplaneuppdrag. För närvarande pågår rekrytering av projektledare, 

byggprojektledare, planarkitekt, planingenjör och samhällsplanerare till 

avdelningen. Innan dessa tjänster är tillsatta finns inte förutsättningar för att 

arbeta med samtliga prioriterade ärenden i den takt som vore önskvärt. I 

någon mån kan egna personella resurser ersättas med konsulter, vilket avses 

göras i vissa ärenden. Kommunens roll i myndighetsutövningen och som 

beställare av konsulttjänster kräver egna resurser från kommunens olika 

kompetensområden.  

De planärenden som för närvarande befinner sig i intensivt skede är 

Dragelund, Kyrkcentrum, Viby skola, Resecentrum, Björkvallen, 

Katrinedal, Tvåhus, Kalmarsand, St Eriks och Skogsbrynet.    

 
Ärendet 

- 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs.  

Beslutsunderlag 

– Förslag till projektprioriteringslista för program- och 

detaljplaneuppdrag, daterad 20 februari 2017   

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen   

Tekniska avdelningen 

 



Teckenförklaring
Hög prioritet Pågående/Förhandling Samråd, Granskning, Antagande
Medelhög prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft
Låg prioritet Å Återtagaet eller upphävt

2017-02-20

PRIO STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Pågående Dragelund (PRG) Arbetsplatser Håbo 
marknadsbolag

Verksamheter och 
natur- och kulturvärden

Utredning kring huvudsaklig 
väganslutning S

Pågående Kyrkcentrum (Gillmarken 1:1 m.fl.) Bostäder … ca 60 lgh särskilt 
boende för äldre

Samrådshandling S G
Pågående Viby skola (Frösunda 3:1) Allmänt Håbo kommun Utökad byggrätt, 

planstridiga paviljonger 
bort

Granskningshandling, avvaktar 
skisser från 
fastighetsavdelningen

G G A

Pågående Dp 1, Resecentrum, Bålsta centrum Bostäder Magnolia, COOP, 
Håbohus

 ca 700 bostäder, 
resecentrum

Utredningar och justeringar för 
planlösning G G

Pågående Logistik Bålsta, Kv 4 Arbetsplatser Benders Sverige 
AB

ca 100-150 
arbetstillfällen

Planförslag tas fram, avvaktar 
utredningar

Pågående Björkvallen (Bålsta 2:69 m.fl. ) Bostäder BoKlok, Solfältet 
Fastighets AB

ca 110 bostäder, 
förskola

Utredningar och 
samrådsredogörelse G A

Pågående Katrinedal 3:70 (3:39) Bostäder Privatperson ca 8 villor Granskningshandling G A
Pågående Tvåhus (Väppeby 7:18 m.fl.) Bostäder Exploateringssam

verkan
ca 500 bostäder Granskningshandling G G A

Pågående Kalmarsand Bostäder KPAB, FABK ca 400 bostäder, 
förskola, ev särskilt 
boende 

Planförslag tas fram
S

Pågående St Eriks/Nordform (PRG) Bostäder Bista Mälarstad 
AB

Utredning av 
förutsättningar för 
bostadsutbyggnad

Planförslag tas fram
S

Förhandling Skogsbrynets förskola Allmänt Håbo kommun Från 3 till 8 avdelningar 
och utvidning av 
utegård

Avtalslöst, avtal tas fram
S S G G

Förhandling Skokloster Udde 1 Bostäder Imprestor 
Fastighets AB

ca 295 bostäder, 
omtag

Avtalslöst, 
förlikningsförhandling maa 
tidigare avtal

Förhandling Dp 4, Väppeby 7:12 m.fl., etapp 3, 
Bålsta centrum

Bostäder Privatpersoner ca 440 bostäder, viss 
verksamheter/handel 

Avtalslöst, avtal tas fram

Pågående Furuhäll (Frösunda 3:50 m.fl.) Bostäder BRF Furuhäll Justering av prickmark Planförslag tas fram S G A
Pågående Hjalmars väg Bostäder Privatperson ca 4-11 villor Planförslag tas fram
Pågående Gästis (Bålsta 1:124) Bostäder Nibro Residence 

AB
Omvandling till 
bostäder och ev. ny 
byggnad

Avvaktar skisser från exploatör

Pågående Bista 15:7 Arbetsplatser Bålsta Business 
Park AB (tidigare 
Chemetall)

Omvandling av industri 
till kontor och 
sällanköpshandel

Avvaktar skisser från exploatör

Pågående Logistik Bålsta, Kv 5 och 6 Arbetsplatser Håbo kommun Verksamheter Plankonsult anlitas

Pågående Logistik Bålsta, Kv 2 Arbetsplatser Privatperson Verksamheter Avtalslöst, plankonsult anlitas

Avvaktar Gröna Dalen (PRG) Bostäder Håbo kommun ca 500-1000 bostäder, 
stadspark, 
dagvattenpark

Projektorganisation och 
planering, resurser (tid)

S/G/A

Plan- och utvecklingsavdelning 2017

Projektprioriteringslista
för program- och detaljplaneuppdrag



Hög prioritet Pågående/Förhandling Samråd, Granskning, Antagande
Medelhög prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft
Låg prioritet Å Återtagaet eller upphävt

2017-02-20

PRIO STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

S/G/A

Plan- och utvecklingsavdelning 2017

Projektprioriteringslista
för program- och detaljplaneuppdrag

Avvaktar Dalvägen Bostäder Håbo kommun Äldreboende, 
permanent (40 lgh), 
förskola

Avvaktar annan plan 
(Kyrkcentrum)

Avvaktar Norra Ullevi (Bålsta 1:614 m.fl.) Bostäder Håbo kommun Anpassning till 
verklighet och viss 
förtätning

Avvaktar markanvisning 
(inriktning) för A-tomt

Avvaktar Ekilla 1:1 Bostäder Privatpersoner ca 8-9  villor Inväntar besked från exploatör
Avvaktar Gamla Bålsta Bostäder Håbo kommun Småstaden, Gamla-

Nya Bålsta
Resurser (tid)

Avvaktar Väppeby 7:218, Gröna dalen Bostäder Håbo kommun, 
Bovieran

Bostäder Nytt planuppdrag, resurser (tid)

Vilande Torresta Talltorp (PRG) Bostäder Gillöga ca 150-200 bostäder Avtalslöst
Vilande Skokloster Udde 2 Bostäder … ca 40-70 bostäder, 

strandskydd
Avvaktar annan plan 
(Skokloster Udde 1)

Vilande Dp 2, Bostäder Stockholmsvägen och 
järnvägen, Bålsta centrum

Bostäder Magnolia, 
Håbohus

Centrum, ca 500 
bostäder

Avvaktar utbyggnad av Bålsta 
Centrum etapp 1

Vilande Slottskogen norra S3 Bostäder Håbo kommun Modernisering, 113§ Avvaktar 
huvudmannaskapsutredning

Vilande Båtsbacken (PRG) Bostäder Håbo kommun Perifertläge, 5-10 
småhustomter 

Avvaktar 
huvudmannaskapsutredning

Vilande Viby äng, Kv I+K Bostäder Skanska ca 45 bostäder, 
småhus

Inväntar besked från exploatör

Vilande Dp 3, Eneby 1:42 m.fl., etapp 6, Bålsta 
centrum

Bostäder, 
handel

Grosvenor Utökning av 
centrumbyggnaden: 
handel, bostäder och 
parkeringshus

Avtalslöst, resurser (tid)

Vilande Bista 4:5, 4:10 Arbetsplatser Håbo kommun, 
HMAB

Arbetstillfällen, Infart Avvaktar planprogram för 
Dragelund

Vilande Täppans förskola (Bålsta 1:614 ) Allmänt Täppans Förskola 
AB

Utveckling av 
verksamhet på Bålsta 
1:112

Avvaktar annan plan, 113§

Vilande Båtuppläggning Övrigt Håbo kommun Omtag förstudie 
båtuppläggning

Avvaktar program för Gröna 
dalen

Vilande K5 Västra Myrskären   
(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun Modernisering av plan 
samt förändrad 
skötselorganisering för 
vägen

Avvaktar 
huvudmannaskapsutredning

Återtagande Blåklintsvägen, tillägg Bostäder Skanska GC-väg & 
gestaltningsbestämmel
ser

Inväntar besked från exploatör

Återtagen Väppeby 7:52 (Draget) Arbetsplatser Skanska Utvidgning av Dragets 
verksamhetsområde

Ärendet är återtaget enligt 
beslut i KS 2017-02-13 Å

Återtagen Bålstaåsen (PRG) Bostäder … Vägdragning, 
naturreservat

Ärendet är återtaget enligt 
beslut i KS 2017-02-13 Å

Återtagen Viksjö 7:1 (PRG) Bostäder Privatpersoner Utanför tätorten, ca 35 
villor

Ärendet är återtaget enligt 
beslut i KS 2017-02-13 Å

Återtagen Y2 Bålsta Stationssamhälle 
(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun Kräver ny detaljplan Ärendet är återtaget enligt 
beslut i KS 2017-02-13 Å

Överklagad Logistik Bålsta, Kv 3 Arbetsplatser Kylenkrysset AB ca 500 arbetstillfällen Överklagad Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö
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Bygg- och miljöförvaltningen 
Anna-Karin Bergvall, Förvaltningschef 
0171 52825 
anna-karin.bergvall@habo.se 

 

Åtgärder och medel för att stimulera ökat bostadsbyggande 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder enlig bilaga för att 

stimulera ökat bostadsbyggande till en kostnad om 2 810 tkr.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera 

kostnaderna om 2 810 tkr i första hand genom stimulansmedel från 

Boverket och i andra hand sker finansiering genom att kommunens 

budgeterade resultat minskas med motsvarande belopp i det fall medel 

uteblir från Boverket under 2017. 

   

 

Sammanfattning 

Regeringen införde under 2016 ett nytt statsbidrag till landets kommuner för 

att stimulera till ökat bostadsbyggande. Håbo kommun ansökte om medel 

och beviljades drygt 4,5 miljoner kronor som betalades ut december 2016.  

I uppdrag från kommundirektören så har förvaltningen tagit fram förslag på 

åtgärder som på olika vis kan stimulera bostadsbyggandet. Samtliga 

åtgärder har bedömts ha förutsättningar att genomföras under 2017 samt 

underlätta för kommande expansion. Åtgärderna avser verksamheterna inom 

bygg- och miljöförvaltningen och tekniska avdelningen och redovisas i 

bilaga. Det rör sig om nästan tiotalet åtgärder till en bedömd kostnad om 

2 810 tkr.    

 
Ärendet 

Regeringen införde under 2016 ett nytt statsbidrag till landets kommuner för 

att stimulera ökat bostadsbyggande, se förordningen (2016:364) om 

statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. De medel som avsattes 

för 2016 var 1,85 miljarder kronor.  

Det finns fyra krav som ska vara uppfyllda för att en kommun ska kunna 

erhålla bidraget. Kommunen ska under innevarande eller föregående 

mandatperiod ha antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen 

(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar samt under 

samma period ha antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av 

planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen. Vidare ska det den 31 

juli aktuellt år finnas minst en folkbokförd nyanländ invandrare som fått 

uppehållstillstånd. Slutligen är bidragets storlek avhängigt av hur många 

bostäder som har beviljats startbesked för under en tolvmånadersperiod.   
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Håbo kommun har uppfyllt samtliga villkor och beviljades bidrag med 

4 583 225 kronor genom beslut från Boverket den 21 november 2016. 

Bidraget betalades ut december 2016 och gick in i årsresultatet.  

I uppdrag från kommundirektören så har förvaltningen tagit fram förslag på 

åtgärder som på olika vis kan stimulera bostadsbyggandet. Samtliga 

åtgärder har bedömts ha förutsättningar att genomföras under 2017 samt 

underlätta för kommande expansion. Åtgärderna avser verksamheterna inom 

bygg- och miljöförvaltningen och tekniska avdelningen och redovisas i 

bilaga. Det rör sig om nästan tiotalet åtgärder till en bedömd kostnad om 

2 810 tkr. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Åtgärderna som föreslås är kostnadsbedömda till 2 810 tkr och finansieras i 

första hand genom stimulansmedel från Boverket och i andra hand sker 

finansiering genom att kommunens budgeterade resultat minskas med 

motsvarande belopp i det fall medel uteblir från Boverket under 2017.  

Förvaltningen har för avsikt att även under innevarande år ansöka om medel 

enligt förordningen om statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Sista 

ansökningsdag är den 1 oktober 2017 och beslut från Boverket väntas under 

november månad för att betalas ut till berörda kommuner under december 

månad.  

Det går inte i förväg att beräkna vilket belopp som kan komma bli aktuellt 

för Håbo kommun. Beloppets storlek beror på antalet kommuner som är 

behöriga att söka bidraget och dess volym på startbesked och mottagna 

nyanlända. Under 2017 är det 1,8 miljarder kronor avsatta i statsbidrag. Ett 

antagande som kan göras är att betydligt fler kommuner kommer att söka 

bidraget under 2017 jämfört med föregående år då endast 110 kommuner 

sökte och att utfallet för Håbo kommun därmed riskerar att bli lägre 2017. 

Mot den bakgrunden har det bedömts rimligt att inte ligga över 3 miljoner 

kronor i årets ”åtgärdspaket”.   

Uppföljning 

Uppföljning sker i samband med årets sedvanliga ekonomiuppföljningar.  

Beslutsunderlag 

– Bilaga med sammanställning av åtgärder och kostnader för att stimulera 

ökat bostadsbyggande.    

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen 

Kommundirektör 

Ekonomichef 



Åtgärder 2017 för att stimulera ökat bostadsbyggande                                                      Bilaga till KS 2016/00696 

Åtgärd  Beskrivning av åtgärd  Bedömd kostnad 
tkr 

Ansvarig 
förvaltning/avdelning 

1 Deltagande i Håbomässan 12-13 maj 2017 
Håbo kommun tillsammans med HMAB och Håbohus kommer att ha en 
gemensam plats i mässhallen. Temat kommer att vara Bo och bygga i Håbo. 
Kommunens kostnader avser hallhyra, utställning, material, 
visualiseringsmodell, giwe-aways, mässkjortor och liknande.  
 

200  Bygg- och miljöförvaltningen 

2 Tillväxttakt och konsekvenser på ekonomin 
Som ett underlag till översiktsplanen planeras en utredning om hur olika 
tillväxttakter i befolkningstillväxten påverkar kommunens ekonomi. 
Utredningen syftar till att belysa vilka intäkter och kanske framförallt 
kostnader som är att vänta vid olika tillväxttakter. Detta kan sedan användas 
till bland annat översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet där 
målsättningar angående befolkningsökning och bostadsproduktion anges.  
 

160  Bygg- och miljöförvaltningen,  
plan- och utvecklingsavdelningen 

3 VA-plan 
Uppdraget att ta fram en långsiktig plan för vatten- och avloppsfrågorna 
syftar till att säkra en god kvalité på vatten och avlopp i hela kommunen. Det 
behövs en nulägesanalys för att redovisa dagens situation och förhållanden 
som har eller kan få betydelse för vatten och avlopp.  
 
Arbetet ska mynna i en handlingsplan med riktlinjer för VA-försörjningen och 
samordnat med översiktsplanen. Handlingsplanen väntas mynna i strategi 
för hur den allmänna anläggningen kan komma att byggas ut men också 
handlingsplan för enskild vatten- och avloppsförsörjning utanför va-
verksamhetsområdet.   

500  Kommunstyrelsens tekniska 
avdelning, va-enheten i samarbete 
med Bygg- och miljöförvaltningen  

4 Utredning av ny va-försörjning till Skokloster  
Utreda överföringsledningar för VA till Skokloster för att på så vis möjliggöra 
för redan planerat ökat bostadsbyggande i Skokloster samt på andra platser 
längs med sträckningen. 

250 Kommunstyrelsens tekniska 
avdelning, va-enheten 



Åtgärd  Beskrivning av åtgärd  Bedömd kostnad 
tkr 

Ansvarig 
förvaltning/avdelning 

5 Dagvattenutredning Gröna Dalen 
Stadsförnyelsen i centrala Bålsta med projekt som Bålsta Centrum och 
Tvåhusplanen kommer kräva en gemensam större uppsamling med 
fördröjning och hantering av dagvatten lokaliserat till Gröna Dalen. 
Anläggningen ska inte bara ha en teknisk funktion utan också kunna utgöra 
ett trivsamt inslag i kommande natur- och parkmiljö.  
 

400 Kommunstyrelsens tekniska 
avdelning, va-enheten i samarbete 
med Bygg- och miljöförvaltningen 

6 Huvudmannaskap 
Utreda om samfällighetslösningar gällande främst gator och natur- och 
parkmiljöer är bra eller dåligt för bostadsbyggandet, ta fram en policy och en 
plan för befintliga och framtida samfällighetslösningar.  

400  Kommunstyrelsens tekniska 
avdelning samt bygg- och 
miljöförvaltningens plan- och 
utvecklingsavdelning 

7 Utredning inför bildande av naturreservat Lillsjön 
Tidigare beslut samt förslaget till ny översiktsplan pekar ut Lillsjön och 
närmaste omgivning som lämpligt att skydda och bevara som naturreservat 
då där finns mycket höga natur- och kulturvärden. Arbetet innebär 
inventering av nuläget och förberedelser med framtagande av 
reservatsföreskrifter och skötselplan. I takt med att byggandet ökar så ökar 
också vikten av att säkerställa värdefull natur i anslutning till boende- och 
verksamhetsmiljöer.   

300  Bygg- och miljöförvaltningen,  
plan- och utvecklingsavdelningen 

8 Konsultstöd 
Extra resurs inom projektledning kopplat till mark- och exploateringsfrågor 
för att bättre hinna med arbetsvolymen.  

300 Bygg- och miljöförvaltningen,  
plan- och utvecklingsavdelningen 

9 Bygglov 
Extra resurs kopplat till administration och handläggning av bygglovsärenden 
för att bättre hinna med arbetsvolymen, men även utveckling av e-tjänst.  

300 Bygg- och miljöförvaltningen,  
Bygglovavdelningen  

SUMMA   2 810  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-15 KS 2016/00375 nr 69026 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Stina Gabrielsson, Arkivarie 
0171 46 43 69 
stina.gabrielsson@habo.se 

 

Föreskrifter om upprättande av arkivbeskrivning 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen antar Föreskrifter om upprättande av 

arkivbeskrivning. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens myndigheter att upprätta 

arkivbeskrivning enligt Föreskrifter om upprättande av 

arkivbeskrivning. 

Sammanfattning 

Både arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ställer krav på att 

myndigheter dels ska redovisa arkiv och arkivbildning (arkivlagen), dels 

beskriva sina allmänna handlingar (offentlighets- och sekretesslagen). 

Kravet på att redovisa arkiv är även fastställt i Håbo kommuns 

arkivreglemente (KF 2016-09-26 § 96).  

Enligt punkt 3 i arkivreglementet får arkivmyndigheten meddela närmare 

föreskrifter avseende kommunens arkivvård. Ändamålet med föreslagna 

föreskrifter är att säkerställa att kommunens myndigheter upprättar 

arkivbeskrivningar som motsvarar kraven i såväl arkivlagen som 

offentlighets- och sekretesslagen. Av samma anledning föreslås att 

kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet uppdrar till kommunens 

myndigheter att upprätta arkivbeskrivning enligt föreslagna Föreskrifter.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Antagandet av Föreskrifter för upprättande av arkivbeskrivning medför inga 

ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Föreskrifterna ska ses över och aktualiseras en gång per mandatperiod av 

kommunstyrelsens kansli.  

Beslutsunderlag 

– Föreskrifter för upprättande av arkivbeskrivning 

– Mall för upprättande av arkivbeskrivning (utkast) 

__________ 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 

Samtliga nämnder 

Samtliga bolag 

Avdelningschefer 

Enhetschefer 

Kommunstyrelsens kansli  

Hemsidan 

 



 

 

Arkivbeskrivning för ”[Myndighetens namn]” 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: ”[Arkivansvarig för myndigheten]” 

Antagen ”[§ och datum]” 

 

 

 



 

 ARKIVBESKRIVNING 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 0000-00-00 Nämnd nr 

 

Denna arkivbeskrivning är upprättad i enlighet med 6 § arkivlagen 

(1990:782) samt punkt 4 i Håbo kommuns arkivreglemente (KS 

2016/00250, KF 2016-09-26 § 96), den fullgör även kravet på beskrivning 

av en myndighets allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Myndighetens namn 

”[Skriv här]” 

Tillkomst och upphörande 

”[Skriv här]” 

Organisation och verksamhet  

Historik 

”[Skriv här]” 

Bestämmelser för ”[Myndighetens namn]” verksamhet 

”[Skriv här]” 

Arbetsuppgifter kopplat till viktiga handlingar och ärenden 

”[Skriv här]” 

Planering och styrning av arkivbildningen 

”[Skriv här]” 

Bevarande och gallring 

”[Skriv här]” 

Sökingångar till arkivet och ”[Myndighetens namn]” handlingsbestånd 

”[Skriv här]” 

Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess 

”[Skriv här]” 

Tekniska hjälpmedel för att ta del av allmänna handlingar 

”[Skriv här]” 

Regelbunden hämtning och/eller lämning av uppgifter 

”[Skriv här]” 

”[Myndighetens namn]” rätt till försäljning av personuppgifter 

”[Skriv här]” 

Arkiv som myndigheten förvarar 

”[Skriv här]” 

Arkiv som överlämnats  

”[Skriv här]” 



 

 ARKIVBESKRIVNING 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 0000-00-00 Nämnd nr 

 

Organisation och ansvar 

”[Skriv här]” 

Närmare upplysningar om ”[Myndighetens namn]” allmänna handlingar 

”[Skriv här]” 

 



 

 

Föreskrifter om upprättande av arkivbeskrivning  

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Kanslichef, kommunstyrelsens kansli 

Antagen:  

 

 



 

 FÖRESKRIFT 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-14 KS 2016/00375 nr 70533 

 
 

Håbo kommun föreskriver följande med stöd av punkt 3 och 4 i kommunens 

arkivreglemente KS 2016/00250, KF 2016-09-26 § 96. 

Denna föreskrift gäller om det inte finns avvikande bestämmelser om 

redovisning av myndigheters arkiv i lag, förordning eller reglemente. 

1. Tillämpningsområde 

I punkt 4 i kommunens arkivreglemente anges de huvudsakliga 

bestämmelserna för redovisning av myndigheters arkiv (arkivbeskrivning). 

Denna föreskrift innehåller närmare bestämmelser rörande arkivbeskrivning 

och gäller för nämnder och bolag inom Håbo kommun.  

2. Upprättande, antagande och revidering 

Varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning för sitt arkiv. Varje 

myndighet ska använda den mall som arkivmyndigheten formulerat vid 

upprättande av arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska vara kortfattat, 

saklig och relevant. Arkivbeskrivningen ska antas av nämnd. 

Arkivmyndigheten ansvarar för att det finns aktuellt underlag i form av 

föreskrifter, mall för arkivbeskrivning samt instruktioner.  

Arkivbeskrivningen ska revideras en gång per mandatperiod eller vid behov, 

till exempel vid omorganisation inom myndigheten. När en myndighet 

upphör ska dess arkiv överlämnas till centralarkivet för slutarkivering, 

datum för myndighetens upphörande ska framgå av arkivbeskrivningen 

varför en revidering inför överlämnande är nödvändig. 

3. Innehåll 

Det finns krav både från arkivlagen, 6 § arkivlagen (1990:782), och 

offentlighets- och sekretesslagen, 4 kap. 2 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400), på att myndigheter ska beskriva sina allmänna 

handlingar.  

I huvudsak ska myndigheter upprätta arkivbeskrivning i syfte att underlätta 

allmänhetens insyn genom möjligheten att ta del av allmänna handlingar. 

Det framgår i offentlighets- och sekretesslagen att uppgifter som skulle 

kunna inskränka beskrivningens tillgänglighet ska utelämnas, detta för att 

hålla beskrivningen åtkomlig för allmänheten. Detta ska tas i beaktande 

genomgående vid upprättande av arkivbeskrivning.  

Inledning 

Följande text ska inleda arkivbeskrivningen:  

Denna arkivbeskrivning är upprättad i enlighet med 6 § arkivlagen 

(1990:782) samt punkt 4 i Håbo kommuns arkivreglemente (KS 

2016/00250, KF 2016-09-26 § 96), den fullgör även kravet på 

beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt 

bestämmelserna i 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). 



 

 FÖRESKRIFT 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-14 KS 2016/00375 nr 70533 

 
 

Information 

Arkivbeskrivningen ska innehålla information utifrån följande rubriker: 

 Myndighetens namn 

 Tillkomst och upphörande 

 Organisation och verksamhet 

 Historik 

 Bestämmelser för myndighetens verksamhet 

 Arbetsuppgifter kopplat till viktiga handlingar och ärenden 

 Planering och styrning av arkivbildningen 

 Bevarande och gallring 

 Sökingångar till arkivet och myndighetens handlingsbestånd 

 Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess 

 Tekniska hjälpmedel för att ta del av allmänna handlingar 

 Regelbunden hämtning och/eller lämning av uppgifter 

 Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter 

 Arkiv som myndigheten förvarar 

 Arkiv som överlämnats 

 Organisation och ansvar 

 Närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar  

Närmare instruktioner avseende innehåll under respektive rubrik 

tillhandahålls av arkivmyndigheten.   



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-16 KS 2017/00104 nr 72972 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kvalitetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

 

Inriktningsbeslut för utveckling av kommunhuset till en 
aktivitetsbaserad arbetsplats 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att påbörja en utveckling av 

kommunhuset enligt resultatet från den fördjupade förstudien för en 

aktivitetsbaserad arbetsplats och slutrapportens förslag till nästa steg. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av nödvända investeringar och 

förändringar i driftsbudget för ett införande av en aktivitetsbaserad 

arbetsplats i kommunhuset hanteras i ordinarie budgetprocess för Budget 

2018 och plan för 2019-2020 samt efterföljande budgetprocesser.  

 

Sammanfattning 

Frågan om en om- och tillbyggnad av kommunhuset väcktes utifrån ett behov av 

att skapa fler arbetsplatser i kommunhuset och landstingshuset. I diskussionerna 

om olika lösningar på platsbristen identifierades även andra utmaningar som 

behövde beaktas.  

Under hösten 2016 genomfördes en fördjupad förstudie för att undersöka förut-

sättningar för ett införande av aktivitetsbaserad arbetsplats. Projektgruppen hade 

en bred representation med deltagare från samtliga förvaltningar, centrala funk-

tioner och två fackliga företrädare. Slutsatserna och förslagen som presenteras i 

slutrapporten grundar sig på projektgruppens litteraturinläsning, studiesök och 

erfarenhetsutbyten med andra kommuner. Omfattande insatser genomfördes för 

att ge samtliga medarbetare möjlighet att beskriva sina behov, farhågor och för-

väntningar kopplat till sin framtida arbetsmiljö. Även en kartläggning av arbets-

mönster och beläggningsgrad genomfördes för att få en så heltäckande bild av 

behoven som möjligt. Baserat på detta identifierades viktiga frågeställningar och 

framgångsfaktorer och i slutrapporten finns även förslag till nästa steg.  

En utveckling av kommunhuset till en aktivitetsbaserad arbetsplats är det 

alternativ som förvaltningen bedömer är den bästa lösningen för att: 

• Få plats för fler medarbetare, i närtid samt fortsatt tillväxt i framtiden. 

• Öka tillgängligheten och öppenheten i kommunhuset för medborgare, 

föreningar och näringsliv. 

• Införa en flexibel arbetsmiljö som stöttar både verksamheternas och den 

enskilda medarbetarens arbetssituation. 

• Skapa en arbetsmiljön som bidrar till trivsel och kreativitet. 

• Skapa utrymme för samlokalisering och främja samarbete. 

• Införa nya arbetssätt genom en ökad digitalisering. 

• Få bättre kostnadseffektivitet. 

mailto:pia.jexell@habo.se


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-16 KS 2017/00104 nr 72972 

 

Förstudiens resultat och förslag till nästa steg har samverkats i KomSam. 

Ett beslut om att påbörja utvecklingen av kommunhuset till en aktivitetsbaserad 

arbetsplats kommer innebära att ett antal projekt kommer att startas upp enligt 

förstudiens förslag till nästa steg. Projektplaner för respektive projekt kommer 

att tas fram under våren/sommaren och projekten kommer sedan pågå fram till 

och med utgången av år 2019. Respektive projekt kommer tydliggöra vilka 

politiska beslut som behöver fattas och dessa kommer att hanteras under 

projektets gång.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

En komplett kostnadsbedömning går inte att göra i detta tidiga skede. Första 

indikationerna på kostnader relaterat till införande av en aktivitetsbaserad 

arbetsplats omfattar: 

- Ombyggnation enligt en första tidig kalkyl, cirka 20 MSEK. 

- Utbyte och komplettering IT-utrustning, 2,1-3,3 MSEK 

- IT-utrustning till mötesrum, 20-25 tkr per rum 

Håbo kommun kan sänka sina hyreskostnader med cirka 2 MSEK årligen så 

snart lokalerna i landstingshuset inte längre behövs för dagens antal medarbeta-

re. Utan en övergång till en aktivitetsbaserad arbetsplats kommer ytterligare 

lokalkostnader istället att tillkomma då dagens lokaler inte rymmer dagens antal 

medarbetare, än mindre en utökning eller samlokalisering. 

En aktivitetsbaserad arbetsplats är kostnadseffektiv i ett längre perspektiv då den 

är yteffektiv och lokalkostnaden per medarbetare blir avsevärt lägre än tidigare. 

Förändringen mot en aktivitetsbaserad arbetsplats kräver både investeringar och 

förändringar i driftsbudgeten. Förslagsvis hanteras detta i budgetarbetet för 

budget 2018 och plan för 2019-2020.  

Uppföljning 

Kommundirektören informerar löpande om utvecklingen under informations-

punkten på kommunstyrelsens sammanträden och säkerställer att erforderliga 

politiska beslut fattas för de olika projekten. Uppföljning av införandet sker 

inom ramarna för ordinarie budget- och uppföljningsprocess.   

Beslutsunderlag 

– Resultat från fördjupad förstudie för en aktivitetsbaserad arbetsplats 

KS 2017/00009 nr 72222 

– Protokoll från KomSam 31/1 2017   

 

__________ 

Beslut skickas till 

Kommundirektör  



 

 UTREDNING 1(23) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-09 KS 2017/00009 nr 72222 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kvalitetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

 

Resultat från fördjupad förstudie för en 
aktivitetsbaserad arbetsplats 

 

 



 

 UTREDNING 2(23) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-09 KS 2017/00009 nr 72222 

 

Sammanfattning 

Projektgruppens sammanfattande bedömning är att det finns goda förutsättningar för ett införande av 

aktivitetsbaserad arbetsplats i kommunhuset. Den fysiska miljön har goda förutsättningar men kräver 

samplanering av lokalernas förutsättningar och verksamheternas behov. Även förutsättningarna vad 

det gäller den digitala miljön är goda men kräver att insatser för ökad digitalisering kommer igång 

tidigt. Vad det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ser det också bra ut men det krävs 

en tydlig ledning, engagerade chefer och möjlighet till delaktighet. Dessutom är inrättandet av en 

intern service funktion helt avgörande för ett införande av aktivitetsbaserad arbetsplats. Finansiering 

av ett införande av aktivitetsbaserad arbetsplats kräver dels investeringar men även omfördelning i 

befintlig driftsbudget. 

Projektgruppen föreslår styrgruppen att göra följande om man beslutar sig för att införa en 

aktivitetsbaserad arbetsplats: 

1. Skapa en gemensam bild över hur Håbo kommun kan bli en mer modern och attraktiv kommun  

 

Alla större förändringsprocesser kräver en tydlig ledning som både håller i och håller ut. Därför 

krävs att både politisk och tjänstemannaledning och chefer har samma målbild över vad som 

ska göras och varför. Att gå mot en mer aktivitetbaserad arbetsplats är inte primärt en 

fastighets- eller lokalfråga utan en verksamhetsutvecklingsfråga. 

 

2. Dela upp införandet av en aktivitetsbaserad arbetsplats i tre olika projekt, ett för varje 

perspektiv som ligger till grund för behovsinventering och slutsatser – Fysisk miljö, Digital 

miljö, Människa – organisatorisk och social arbetsmiljö.  

 

Samtliga projekt kan betraktas som självständiga projekt men de behöver samordnas och löpa 

parallellt. De har alla tre behov av helt olika kompetenser och har olika leveranser och 

tidplaner.  Förstudien visar att oavsett val av kontorets fysiska utformning behövs insatser inom 

alla tre perspektiv, exakt vilka avgörs av vad det är man vill uppnå med förändringen inom 

respektive perspektiv. För alla delar gäller det att skapa tydliga målbilder kring vad som ska 

göras och varför samt möjliggöra för delaktighet under projektets gång. 

 

3. Inför en ny central intern servicefunktion för kommunhuset och samla alla relaterade kostnader 

centralt för att sedan interndebitera som en kostnad per medarbetare 

 

 

 



 

 UTREDNING 3(23) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-09 KS 2017/00009 nr 72222 

 

 

Innehållsförteckning  

Sammanfattning 

 2 

1. Bakgrund  4 

2. Projektorganisation 4 

3. Förstudiens syfte och mål 5 

4. Vad innebär ett Aktivitetsbaserat kontor? 5 

5. Metod  6 

 5.1. Litteraturstudie, studiebesök och erfarenhetsutbyte 7 

 5.2. Intern behovsinventering 7 

 5.3. Kommunikation och samverkan 8 

6. Resultatredovisning 8 

  Litteraturstudie, studiebesök och erfarenhetsutbyte 8 6.1.

  Resultat och resultatdiskussion från behovsinventering via enkät och 6.2.

beläggnings-studie via app 10 

  Resultat från kommunens kartläggning av behov/farhågor/förhoppningar 15 6.3.

7. Slutsatser kopplat till projektets syfte och mål 18 

  Undersöka förutsättningar för ett införande av aktivitetsbaserad arbetsplats 18 7.1.

  Identifiera viktiga frågeställningar/framgångfaktorer som bör beaktas/behandlas 7.2.

och hur dessa bör hanteras vid ett eventuellt införande 21 

  Ta fram ett förslag till projektdirektiv för ett införande eller förslag till beslut 7.3.

om nästa steg. 22 

Bilagor 

Bilaga 1 – Begreppsmodell 

Bilaga 2 – Frågeställningar vid studiebesök  

Bilaga 3 – Sammanställning från genomförda studiebesök 
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Bilaga 5 – Behovsinventering kommunegen insamling av behov, farhågor och  

                 förhoppningar 
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1. Bakgrund 

Frågan om en om- och tillbyggnad av kommunhuset väcktes utifrån ett behov av att skapa fler 

arbetsplatser då antalet anställda ökar i och med att antalet kommuninvånare ökar. I samband med 

dessa diskussioner identifierades tre olika alternativ till att lösa platsbristen. Dessa var: 

A. Bygga om kommunhuset och införa Aktivitetsbaserat kontor. 

B. Bygga om kommunhuset för en blandning mellan kontorslandskap och cellkontor. 

C. Bygga ut kommunhuset för ytterligare cellkontor. 

Alternativet med aktivitetsbaserat kontor var det alternativ som även bedömdes kunna vara svaret på 

andra utmaningar som hade identifierats i diskussionerna; 

• För få arbetsplatser i befintliga lokaler (kommunhuset och landstingshuset). 

• Att samla en del av de verksamheter som idag är utlokaliserade på grund av platsbrist. 

• Motverka vissa stuprör i organisationen. 

• Behov av att utveckla mer effektiva arbetssätt. 

• Behov av att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och stannar. 

 

Under våren 2016 beslutades att en förstudie skulle startas upp för alternativ A då detta alternativ var 

det som ansågs kunna lösa flest utmaningar till lägst kostnad. Samtidigt var det ett alternativ som 

kommunens ledningsgrupp hade minst kunskap om. Resultatet från förstudien kommer användas som 

ett underlag i ett vägvalsbeslut i januari 2017. 

  

2. Projektorganisation 

Beställare: Kommundirektör Per Nordenstam 

Styrgrupp: Koncernledningsgruppen 

Anna-Karin Bergvall, Hannah Rydstedt, Hans Elmehed, Lars-Inge Larsson, Marisa 

Lindblom, Per Nordenstam, Thomas Brandell, Vipul Vithlani, Mats Norrbrand, Pia 

Jexell 

Projektledare Pia Jexell 

Projektgrupp Barn- och utbildningsförvaltningen Desirée Gustavsson, Susann Tholander 

Bygg- och miljöförvaltningen Klas Klasson  

Håbohus Sören Staaf 

Håbo Marknad  Lena Eklund-Gabrielsson 

Kommunstyrelsens förv, IT Robert Ejnefjäll 

Kommunstyrelsens förv, Fastighet Thorbjörn Kvernplassen 

och facklig rep för Sveriges Ingenjörer  

Kommunstyrelsens förv, Personalavd Malin Lohela-Karlsson 

Kommunstyrelsens förv, Kansli Johan Utter  

Socialförvaltningen Irene Eklöf, Malin Wahlund  

Vision, facklig representant Niklas Arnö 

Referensgrupp  Kommunens Samverkansorgan KomSam 
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Sammansättningen av projektgruppen syftade till att ha en bred organisatorisk representation. 

Samtliga förvaltningar har en eller flera deltagare, centrala stödfunktioner som IT, HR, Kansli, 

Fastighet är representerade med en deltagare var samt två fackliga representanter ingår i 

projektgruppen. 

 

3. Förstudiens syfte och mål 

Förstudien syftade till att: 

• Undersöka förutsättningar för ett införande av aktivitetsbaserad arbetsplats. 

• Identifiera viktiga frågeställningar/framgångsfaktorer som bör beaktas/behandlas och hur dessa 

bör hanteras vid ett eventuellt införande. 

• Ta fram ett förslag till projektdirektiv för ett införande eller förslag till beslut om nästa steg. 

 

4. Vad innebär ett Aktivitetsbaserat kontor? 

Det finns en oklarhet av vad olika kontorsformer innebär och ibland förväxlas de olika kontors-

formerna med varandra. Den främsta oklarheten gäller öppet kontorslandskap, flexkontor, kombi-

kontor och aktivitetsbaserat kontor. Under förstudien utgick projektgruppen från en gemensam 

begreppsmodell för de sju vanligaste kontorsformerna som sammanställts av projektledaren utifrån 

en första litteraturinläsning inför projektstart. Projektgruppen reviderade inte begreppslistan som 

finns i bilaga 1 – begreppsmodell utan den användes under hela projektet. 

 

I bifogad begreppsmodell definieras Aktivitetsbaserat kontor som ett kontor som är uppbyggt efter en 

zon-indelning utifrån verksamhetens huvudaktiviteter och kan ha många olika utformningar. Zon-

indelningen erbjuder medarbetarna olika typer av kontorsmiljöer beroende på vilken uppgift som ska 

utföras för stunden. 

Fördelar med en aktivitetsbaserad arbetsplats 

• Skapar en flexibel verksamhet med beredskap för förändringar 

• Stimulerar till interaktion och kommunikation -> ökad produktivitet 

• Bidrar till involverade medarbetare som trivs och är nöjda -> minskad personalomsättning 

• Minskar mängden outnyttjade kvm 

• Främjar samarbete över organisatoriska gränser 

• Bidrar till ökat fokus på process och projekt 

 

Utmaningar med en aktivitetsbaserad arbetsplats 

• Kan vara svårt att dimensionera antalet och olika typer av arbetsplatser rätt 

• Inte lämpligt om verksamheten måste ha tillgång till specialverktyg vid arbetsplatsen. 

• Måste utgå från verksamhetens behov inte endast några generella behov 

• Måste finnas avskilda platser för koncentrerat arbete 

• Ställer höga krav på att minimera pappershantering 

• Ställer höga krav på hög IT-mognad 
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5. Metod 

Förstudien startade i augusti 2016 och avslutades vid årsskiftet 2016/2017. För att uppfylla de syften 

som formulerats för uppdragen valdes en kombination av flera metoder. Vid tillsättning av projekt-

deltagare användes en bredd av kompetenser för att täcka in flertalet av de områden som var viktiga 

att beakta vid denna typ av utredning. Gruppen startade arbetet tillsammans med en fördjupning i 

området och ett studiebesök.  

Förstudien har genomförts i flera steg, se nedan. Inledningsvis började gruppen med att diskutera 

begreppet aktivitetsbaserad arbetsplats utifrån ovanstående nämnda begreppsmodell för att sedan 

fördjupa sig i detta med hjälp av SKLs skrift ”Aktivitetsbaserade arbetsplatser i offentlig sektor”. 

Därefter genomfördes ett första gemensamt studiebesök med syfte att skapa en bild av vad som 

egentligen menas med begreppet. Dessa två inledande aktiviteter satte ramarna för gruppens fortsatta 

arbete. Metodvalet har på så sätt inte varit bestämt från projektets start utan arbetet har utvecklats 

utifrån den kunskap som genererats i projektet. Projektet har i huvudsak genomförts i enlighet med 

den projektmodell som Håbo kommun arbetar efter. 

 

Gruppen beslutade redan efter de initiala diskussionerna och det första gemensamma studiebesöket 

att hantera behov och frågeställningar utifrån de tre centrala kategorierna: 

- Fysisk miljö 

- Digital miljö 

- Människa, organisatorisk och social arbetsmiljö 

För att lösa uppdraget har nedanstående metoder och aktiviteter genomförts. 
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5.1. Litteraturstudie, studiebesök och erfarenhetsutbyte 

Projektgruppsmedlemmarna har deltagit på minst ett studiebesök/erfarenhetsutbyte var under hösten. 

Gruppdeltagarna har gemensamt valt ut de organisationer som varit aktuella att besöka. Samtliga 

organisationer har uttryckt att de valt att arbeta enligt ett aktivitetsbaserat arbetssätt men med olika 

resultat. Inför studiebesöken har frågor förberetts för att fånga in både positiva och negativa 

erfarenheter samt främjande och hindrande faktorer för ett genomförande. Frågeställningarna finns 

sammanställda i bilaga 2 – frågeställningar vid studiebesök. 

Gruppen har både samlat in egna rapporter samt tagit del av artiklar och rapporter som skickats in 

från medarbetare i kommunen. Litteraturen har lästs löpande och använts för att följa upp viktiga 

aspekter för genomförande i samband med de studiebesök som genomförts. Utifrån detta har frågor 

formulerats inför de olika studiebesök som genomförts för att fånga in relevant information utifrån de 

aspekter som litteraturen lyfter upp som viktiga att ta hänsyn till. En viss anpassning av frågorna 

gjordes till de olika organisationer som besöktes utifrån de områden som var aktuella i deras fall. Det 

kunde exempelvis handla om hur de arbetat med IT, sekretess, arkiv mm. Kunskapen har 

sammanställts och inkluderats i de resultat som presenteras nedan.  

Ovanstående har varit en viktig del för att få kunskap om förutsättningar för införande av aktivitets-

baserad arbetsplats dels utifrån litteraturen men även utifrån andra arbetsgivares praktiska erfaren-

heter. Kunskapen som genererades i detta arbete kunde även användas för att identifiera viktiga 

frågeställningar/framgångsfaktorer som bör beaktas och hanteras vid ett eventuellt införande. 

Resultatet av denna del bidrog även till genomförande av den interna behovsinventeringen med 

workshop, enkät och app, se nedan. 

5.2. Intern behovsinventering 

Efter litteraturinläsning och första studiebesöket hos Kinnarps beslutade projektgruppen att föreslå 

styrgruppen en fördjupad insats för att få en bred och förankrad bild av verksamheternas behov. 

Samtlig medarbetare bjöds in till en halvdags workshop där en extern föreläsare berättade mer kring 

hur en aktivitetsbaserad arbetsplats fungerar. Samtliga deltagare fick även information om hur 

behovsinventeringen och beläggningsstudien skulle genomföras och hur övriga synpunkter/behov/ 

farhågor/förhoppningar kunde lämnas in till projektgruppen.  

Behovsinventering genomfördes som en webbenkät. Respondenterna fick göra en självskattning 

kring hur stor del av en arbetsvecka man lägger på olika arbetsuppgifter och i vilken utsträckning de 

genomförs i eller utanför kommunhuset/landstingshuset. Även fokusnivån, det vill säga vilken 

koncentrationsnivå som krävs för att utföra respektive arbetsuppgift uppskattades och angavs. 

Därefter hade respondenterna möjlighet att själv välja olika typ av arbetsmiljöer där de skulle vilja 

utföra de olika arbetsuppgifterna.  

En beläggningsstudie genomfördes med hjälp av en app. Vid tre slumpvisa tillfällen per dag (en gång 

mellan kl 8-11, en gång mellan kl 11-13 och en gång mellan kl 13-17) skickades en fråga från appen 

till respondentens mobil som löd ”Satt du vid ditt skrivbord kl XX:XX?” Resultatet sammanställdes 

för att få en överblick över hur stor del av dagen respondenterna sitter vid sina skrivbord och om det 

är någon skillnad i beläggningsgrad under dagen. 

Samtliga medarbetare har under hela förstudien haft möjlighet att via ett webbformulär eller papper 

lämna in ytterligare synpunkter/behov/farhågor/förhoppningar kopplat till sin framtida arbetsmiljö 

generellt eller aktivitetsbaserad arbetsplats mer specifikt. Denna input har kunnat lämnas in anonymt 
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eller med namn/organisation. Man har haft möjlighet att kategorisera dessa som något kopplat till 

Digital miljö/Fysisk miljö/Människa och dessutom ange om det är något som är generellt/ 

verksamhetsspecifikt/personligt.  

5.3. Kommunikation och samverkan 

Information har givits på höstens samtliga KomSam-möten, vilket är den centrala samverkans-

gruppen. Detta har möjliggjort en löpande dialog med de fackliga organisationerna för att de ska bli 

informerade om de olika aktiviteter som genomförs och vad som varit på gång. 

Information har publicerats på intranätet HÅBOin. Med hjälp av detta har det varit möjligt för 

kommunens medarbetare att löpande hålla sig informerade om projektet och vad som varit på gång. 

Sidan har även använts för att samla in kommentarer, synpunkter och förslag på de behov, farhågor 

och förhoppningar man har för den framtida arbetsmiljön. 

Informationstillfällen för flertalet verksamheter genomfördes i samband med inplanerade arbetsplats-

träffar under oktober för att ge en första information kring förstudien och dess syfte. Vid dessa 

tillfällen gavs även information om kommande aktiviteter som workshop, behovsinventering och 

beläggningsstudie där medarbetarnas deltagande behövdes.  

Återkopplingsmöten har genomförts med samtliga verksamheter under november och december. Vid 

dessa möten har resultaten från webbenkät, beläggningsanalys samt övriga inkomna synpunkter/ 

behov/farhågor/förhoppningar gåtts igenom och det har funnits möjlighet för verksamheterna till 

ytterligare klargöranden eller kompletteringar. 

 

6. Resultatredovisning och resultatdiskussion 

 Litteraturstudie, studiebesök och erfarenhetsutbyte 6.1.

Utifrån litteraturen framkom en del utmaningar med aktivitetsbaserade arbetsplatser och som, om det 

inte hanterades på ett bra sätt, kan påverka resultatet negativt. Med detta menas att verksamheternas 

möjligheter att nå sina mål kommer att påverkas negativt om arbetsmiljön inte är utformad på ett 

sådant sätt att förutsättningarna för att utföra arbetet är begränsade. Vid ett införande av 

aktivitetsbaserad arbetsplats är det därför viktigt att ta hänsyn till nedanstående: 

• Göra en ordentlig behovskartläggning för att öka chanserna att antalet arbetsplatser, olika typer av 

miljöer dimensioneras rätt. 

• Göra en ordentlig behovskartläggning för att identifiera verksamhetens behov. För att få ett 

framgångsrikt aktivitetsbaserat arbete är det viktigt att utgå från verksamhetens behov inte endast 

några generella behov. 

• Göra en individuell bedömning av möjligheten att arbeta aktivitetsbaserat utifrån de verksamheter 

som har krav på exempelvis specialverktyg, sekretess eller liknande vid arbetsplatsen. 

• Det måste finnas avskilda platser för koncentrerat arbete. 

• Ökad digitalisering för att minimera pappersanvändning. 

• Det måste finnas en hög IT-mognad i verksamheten som möjliggör för att arbeta aktivitetsbaserat. 

 

Under hösten har sju studiebesök/erfarenhetsutbyten genomförts för att därigenom dra nytta av 

erfarenheter och lärdomar från andra liknande organisationer som har eller ska införa ett aktivitets-

baserat arbetssätt. Samtliga i projektgruppen har deltagit vid minst ett tillfälle, projektledaren har 
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deltagit vid samtliga besök. Vid två av dessa studiebesök deltog även representanter från 

upphandlingsenheten för att se hur upphandlingsverksamheten fungerar i ett aktivitetsbaserat kontor. 

Studiebesök genomfördes hos Upplands-Bro kommun, Täby kommun, Nacka kommun, Värmdö 

kommun, Örnsköldsviks kommun samt Kinnarps kontor i Sickla. Huddinge kommun har inte besökts 

men projektgruppen fick tillgång till ett omfattande utredningsunderlag som studerats. En beskriv-

ning av organisationernas olika kontorslösningar, miljöbilder och presentationer finns återgivna i 

bilaga 3 – sammanställning från studiebesök. 

Gemensamma framgångsfaktorer och lärdomar som framkommit vid studiebesöken och 

erfarenhetsutbytena: 

Fysisk miljö 

• En väl fungerande Internservice med ansvar för alla gemensamma funktioner i huset 

(kontorsförråd, printers och påfyllning av toner/papper, konferensrum och besöks-/mötesrum, 

möbler, posthantering och liknande uppgifter). 

 

• Att ha många små besöks-/mötesrum på våningsplanen som har arbetsplatser för att underlätta mer 

avskilda samtal mellan 2-4 personer. Kan med fördel även användas om telefonrum. 

 

• Separera interna arbetsplatser och mötesrum från externa besöks-/mötesrum. 

 

• Medvetna val av ljudabsorbenter och textilier, ljuddämpande golvbeläggning samt färgsättning för 

en bra ljudmiljö. Vid studiebesöken har ljudnivåerna inte varit störande utan snarare upplevts som 

väldigt tysta, även i mer aktiva zoner. 

 

• Telefonplatserna används ytterst sällan. Bättre att satsa på mindre samtalsrum (för två personer på 

ca 6 kvm) som har en mer flexibel användning – telefon, enskilda samtal. Det behövs både 

bokningsbara och drop-in platser. 

 

• Erfarenheter från studiebesöken visar att man ofta tror sig ha ett behov när man börjar men det 

kommer att ändras under införandet. Preferenserna ändras i takt med att man lär sig ett nytt sätt att 

arbete och nya digitala stöd utvecklas vilket gör behovet av närhet till sina papper minskar. Viktigt 

att ha detta i åtanke och planera för stor flexibilitet och förändringar redan vid den första skissen 

av ny kontorsmiljö. 

 

• Det är också viktigt att se över hur de olika arbetsplatstyperna samverkar/motverkar varandra. Fler 

mindre samtalsrum som är insprängda i kontorsmiljöerna gör att det blir generellt tystare vid 

skrivbordsplatserna samt mindre behov av telefonplatser. Trapphus, serviceytor med printers, 

kaffeautomat och allmänna gångstråk är inte lämpliga i anslutning till avskilda arbetsplatser och 

detta ställer krav på hur ytorna planeras. Även valet av införande av hemvister eller inte påverkar 

planeringen av ytorna då olika verksamheter har olika behov och det gäller att hitta rätt mix. 

Digital miljö 

• Digitalisering av handlingar och hela arbetsprocesser. Detta har av flera kommuner lyfts upp som 

en central frågeställning att hantera. Erfarenheterna visar att för att helt kunna gå över till en 

aktivitetsbaserad arbetsplats måste mängden papper minskas avsevärt för att få ett nytt arbetssätt 
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att fungera. Ett första steg för många av kommunerna har varit att minimera pappershanteringen 

och utskrifter. Samtliga uppmanar till att påbörja processen att rensa bort papper tidigt och avsätt 

extra resurser för inskanning och registrering av befintliga pappersdokument. Viktigt att även se 

över hanteringen av alla nya inkommande pappershandlingar. Många kommuner har gått över till 

en central registratur som tar hand om all inkommande post, scannar, diarieför och anger 

mottagare för vidare hantering. 

 

• Välfungerande IT-system med möjlighet till gemensamma skrivare, möjlighet att digitalt boka 

mötesrum eller arbetsplatser. Väl tilltagen kapacitet vad det gäller WiFi. Genomtänkt strategi för 

val av laptops och övrig IT-utrustning både vad det gäller arbetsplatser och mötesrum. 

Människa – organisatorisk och social arbetsmiljö 

• God administrativ ledning och styrning är nödvändig för ett bra slutresultat. Ett införandeprojekt 

bör inte betraktas och hanteras som ett ombyggnationsprojekt utan ett förändringsprojekt och 

planeras och genomföras därefter. Stort fokus på delaktighet, transparens under projektet och ge 

utrymme för de mjuka frågorna. 

 

• Framgång eller inte är stark beroende av ledningens engagemang och tydlighet. Anpassa ett 

införande av aktivitetsbaserade arbetsplatser utifrån verksamheters behov. Alla verksamheter har 

inte samma förutsättningar att kunna utföra sitt arbete i en generell miljö utan kräver anpassade 

lösningar. 

 

 Behovsinventering via enkät och beläggningsstudie via app 6.2.

Under oktober och november månad genomfördes en behovsinventering där samtliga medarbetare 

som berördes av en eventuell förändring i kommunhuset och landstingshuset bjöds in att delta. 

Inventeringen inleddes med en halvdags workshop där cirka 180 av 220 medarbetare deltog vid något 

av de fyra tillfällena som workshoparna arrangerades. 137 medarbetare valde att genomföra alla delar 

av webbenkäten och 110 medarbetare valde att delta i beläggningsstudien. 

Nedan presenteras resultatet på kommunövergripande nivå. Notera att det även finns resultat på 

förvaltnings-/avdelningsnivå och till vissa delar även enhetsnivå, se bilaga 4- Behovsinventering 

webbenkät, resultat på övergripande nivå samt förvaltning. Resultaten skiljer sig mellan olika enheter 

och det är viktigt att ta hänsyn till skillnaderna om man ska gå vidare och planera de olika 

arbetsmiljöerna.  
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Beläggningsgraden ovan visar i vilken utsträckning respondenterna själva har angett att de satt vid 

sitt egna personliga skrivbord vid de tillfällen (tre olika slumpvist utvalda tider per dag) de fått frågan 

under de tre veckor som beläggningsstudien pågick. 

Ovanstående är det övergripande resultatet och en beläggningsgrad på totalt 56% är relativt högt. 

Referensnivån för kommuner är 40-50% och många andra typer av organisationer har en belägg-

ningsgrad på 30-40%. Beläggningsgraden är en intressant komponent för att dimensionera antalet 

skrivbord men allt för stora slutsatser ska inte dras baserat endast på denna siffra då endast 50% av de 

berörda har deltagit i studien och det är inte helt givet att dessa är representativa för helheten. 

Även en manuell beläggningsstudie genomfördes vid två separata tillfällen (en eftermiddag och en 

förmiddag) då antalet medarbetare som satt vid sitt skrivbord noterades. Vid båda dessa tillfällen var 

beläggningsgraden 49%. 

Vid återkopplingsmötena diskuterades vad som kan ha påverkat den relativt höga beläggningsgraden. 

Främsta skälet som lyftes fram var att idag sker nästan allt vid det egna skrivbordet då det inte finns 

några andra val. Även möten med få deltagare genomförs vid skrivbordet då det inte finns några små 

mötesrum. Beläggningsgraden säger inget om vad man vill i framtiden och ska inte övertolkas. 
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Arbetsmönstret ovan visar respondenternas egen bedömning av vilken typ av arbetsuppgifter som 

utförs under en normalvecka. Den visar även en uppskattning av hur stor andel av dessa arbets-

uppgifter som görs på kontoret respektive utanför kontoret. 

Enligt denna självskattning skulle i snitt 178 medarbetare (78% av 220) befinna sig i huset samtidigt 

under förutsättning att ingen är sjuk, har semester eller har annan frånvaro.  

Totalt sett spenderas cirka 30% av tiden i möten, planerade och spontana. Cirka 45% av tiden ägnas 

åt planering och skrivande som vanligtvis kräver någon form av terminalarbete. 

Det är stora variationer mellan olika verksamheter, både vad det gäller arbetsuppgifter och andel på 

kontoret respektive utanför kontoret. Vid uppföljningsmötena fanns möjlighet till justeringar och 

förtydliganden. Samtliga verksamheter ansåg att deras underlag stämde väl överens med den gemen-

samma uppfattningen om tidfördelning på de olika arbetsuppgifterna och inga justeringar gjordes. 

Arbetsmönstret är ett viktigt underlag för att kunna gå vidare med en mer detaljerad plan för utform-

ning av framtida arbetsmiljö då det är viktigt att det finns arbetsmiljöer som matchar behoven. Vid ett 

eventuellt införande behöver även detaljrapporterna granskas för att hitta bra lösningar för verksam-

heterna och deras behov. Det behöver även göras en samarbets-analys över vilka verksamheter som 

bör ha närhet till varandra för att kunna planera eventuella hemvister, närarkiv och förvaring av både 

personligt och gemensamt material. Då bör det även beaktas vilka verksamheter som har stor andel 
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skrivbordstid respektive ej skrivbordstid för att få en bra mix och säkerställa att det finns tillräckligt 

med ”rätt” typ av arbetsplatser tillgängliga för alla. 

 

 

För varje grupp av arbetsuppgifter som utgör arbetsmönstret fick respondenterna själva välja i vilken 

typ av arbetsmiljö/-plats de skulle vilja utföra dessa. Det fanns totalt 16 olika arbetsplatstyper att 

välja mellan och de representerar olika grader av avskildhet och interaktion med andra. Karaktärs-

dragen för de olika arbetsplatserna presenterades på den inledande workshopen. 

Resultatet visar på stora variationer av val av typ av arbetsplatser mellan olika verksamheter när man 

tittar på en mer detaljerad nivå. Detta är fullt naturligt då verksamheternas uppdrag och innehåll ser 

väldigt olika ut. Delar av socialförvaltningen ägnar 40% av sin tid åt möten, 20% i telefonsamtal och 

30% av tiden går åt till skrivande och planering. Detta medför att man har lite andra behov och pre-

ferenser vad det gäller val av arbetsplats än exempelvis administrativa avdelningen som ägnar 30% 

av sin tid i möten, endast 8% i telefon men hela 50% åt skrivande och planerande. 

Vid uppföljningsmötena ägnades en hel del tid åt att förtydliga valen mellan personlig arbetsplats och 

avskild arbetsplats. Personlig innebär att den är avsedd endast för en person, oavsett om denna person 

är närvarande eller inte, men säger inget om möjligheten till koncentrerat arbete eller om man sitter 

själv, ihop med några få eller ihop med flera. En avskild arbetsplats ger möjlighet till ett högre fokus 

och koncentration, kan vara ensam i ett rum, ihop med några få eller ihop med flera. En sådan är 

dock aldrig personlig utan gemensam. Vid mötena framkom att flertalet önskade möjlighet till 
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avskild arbetsplats istället för personlig. Det viktigaste var att kunna sitta och arbeta fokuserat, inte 

att det var en egen fast plats. De som önskade personlig arbetsplats ville i hög utsträckning ha det i en 

avskild miljö med möjlighet till relativt högt fokus. Ett mindre antal önskade kombinationen person-

lig och helt avskild, så nära en cellkontorslösning som möjligt. Vissa av dessa framhöll personliga 

skäl som oro/stress att inte veta var man ska sitta som skäl för valet. Ett fåtal angav att arbetsupp-

gifterna kräver att verktyg och handlingar är ”dukade” hela tiden och går inte att plocka fram och ta 

undan hela tiden. Dessa prioriterade en personlig eller en funktionsplats (IT-support, Kontaktcenter) 

men krävde inte avskildhet. 

Noterbar är att den totala andelen personliga arbetsplatser är relativt låg och ligger på en lägre nivå än 

exempelvis Kinnarps egen behovsinventering inför deras införande av aktivitetsbaserad arbetsplats i 

Sickla. Flera av kommunerna som besöks har beslutat att inte ha några fasta personliga platser alls 

utan endast erbjuda dessa tillfälligt för speciella ändamål som exempelvis vid rehabilitering. 

Sammanställningen ovan visas också på att det finns en nyfikenhet och vilja till förändring i 

organisationen. Många har valt nya typer av arbetsplatser och miljöer. 

 

Arbetsplatserna utanför huset och hemma motsvarar cirka 12% vilket ställer krav på både ramverk 

för flextid/distansarbete så väl som på tekniska förutsättningar. En farhåga vid införande av 

aktivitetsbaserad arbetsplats är ofta att fler kommer att arbeta hemma för att det inte finns ”rätt” plats 

på kontoret. Erfarenheterna från studiebesöken visar snarare på det motsatta. Tack vare att det finns 

avskilda platser måste medarbetarna inte arbeta hemifrån för att kunna sitta fokuserat utan dessa 

arbetsuppgifter går att göra på kontoret. Detta kan komma påverka andelen för arbete hemma som 

troligen kommer bli lägre än den uppskattade. 

En första skiss baserad på de behov av olika arbetsplatser som framkommit i webbenkäten och de 

tillgängliga ytorna som finns i kommunhuset ger totalt cirka 850 arbetsplatser om samtliga platser 

räknas (exklusive matsal och konferensrumsblocket på entreplan). I denna summa ingår samtliga 

arbetsplatser vilket inte är realistiskt och en nedräkning med en 50%-ig beläggning av platserna i 

samarbetsytor som exempelvis mötesrum, lounge, projektplatser, rum-i-rummet ger totalt cirka 500 

arbetsplatser varav cirka 200 är ”skrivbordsplatser”. Fördelningen av ytorna behöver analyseras 

vidare och denna första skiss är endast en indikation på hur många arbetsplatser som kan rymmas i 

kommunhuset, givet ovanstående ytfördelning. 
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Ytterligare faktorer att ta hänsyn till när de olika arbetsplatserna ska planeras i ett aktivitetsbaserat 

kontor är vilken fokusnivå man har när man arbetar samt i hur grad man arbetar individuellt eller 

tillsammans med andra. När respondenterna själva uppskattar hur det ser ut under en normalvecka 

visar det sig att på övergripande nivå kräver arbetsuppgifterna ett högt fokus 43% av tiden, endast 

19% av tiden har man lågt fokus och 37% av tiden har man mellanfokus. Lite mer än hälften av 

arbetstiden, 54%, utgörs av individuellt arbete. Detta ställer krav på att det måste finnas arbetsplatser 

som möjliggör ett hög fokus, både när man arbetar individuellt och tillsammans med andra. Sam-

bandet mellan val av olika typer av arbetsplatser är av yttersta vikt för att få en väl fungerande 

arbetsmiljö och kräver ett samspel mellan vad lokalerna rent byggnadstekniskt medger och vilka 

behov som finns. 

 

 Kommunens interna kartläggning av behov/farhågor/förhoppningar 6.3.

Utöver behovsenkät och beläggningsapp hade även samtliga medarbetare möjlighet att lämna in 

synpunkter och beskriva behov/farhågor/förhoppningar kopplat till en framtida arbetsmiljö. Dessa 

kategoriserades som personliga/verksamhetsspecifika/generella samt inom områden för fysisk 

miljö/digital miljö/människa. Under hösten lämnades det tillsammans in över 600 synpunkter/behov/ 

farhågor/förhoppningar via intranätet, e-post eller pappersblanketter. En sammanställning över dessa 

finns återgivna i bilaga 5 – behovs-inventering kommunegen insamling och de redovisas som gemen-

samma och som verksamhetsspecifika.  

Nedan sammanfattas de mest väsentliga behoven/utmaningarna/hindren som behöver beaktas vid ett 

eventuellt införande och till vissa delar även förslag till hantering av dessa baserad på lärdomar från 

studiebesök eller litteraturinläsning. 
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Fysisk miljö 

• Det finns brister i dagens arbetsmiljö i kommunhuset och dessa behöver åtgärdas oavsett val av 

kontorsutformning. De mest frekventa synpunkterna avser dagens ventilation som upplevs som 

dålig, stort behov av fler besöksrum, brist på tillräckligt många toaletter och en önskan om en 

förändring i Café Håbo både vad det gäller ljudnivån och inredning. 

• Skilj på ”offentlig” mötesdel och interna arbetsplatser för att inte få in klienter, leverantörer, 

exploatörer, medborgare, företagare och andra i miljöer där vi arbetar och kanske har arbets-

material framme som dessa inte bör kunna ta del av. 

• Många fler mindre besöks-/mötesrum, både bokningsbara och drop-in behövs. Det behövs även 

särskilda rum som endast är för socialförvaltningen med utrymningsväg och till viss del med 

anpassad möblering för att kunna ta emot barn och familjer.  

• Behov av en avgränsad plats för delar av socialförvaltningen som möjliggör arbete som omfattas 

av sekretess. Detta har hanterats på olika sätt hos de olika kommunerna men samtliga har någon 

form av avgränsning i det fysiska rummet. För att hitta bästa tänkbara lösning för Håbo 

rekommenderas att flera medarbetare från socialförvaltningen åker på studiebesök för att kunna 

komma med värdefull input för en bra arbetsmiljö. 

• Det finns farhågor att tillgång till skrivbordsplatser, både aktiva och tysta platser, inte kommer att 

vara tillräcklig. Viktigt att dimensionera klokt och välja arbetsmiljöer med hänsyn till både arbets-

mönster och beläggningsgrad samt beakta framtida expansion. För att kunna göra en bra planering 

krävs input kring för hur många medarbetare lokalerna ska optimeras. 

• Det finns farhågor kring ”Ergonomi för alla”. Flera medarbetare har idag särskild anpassad 

kontorsmiljö eller hjälpmedel och det finns en oro att den framtida arbetsmiljön inte tar hänsyn till 

dessa behov. 

• Luft, ljus och ljud är viktigt att utreda vidare och hitta lösningar som är långt mycket bättre än 

idag. Ventilationen behöver anpassas efter helt nya förutsättningar, fler medarbetare och öppnare 

ytor. Ljussättningen ska kunna passa så många som möjligt vilket går att lösa om man satsar på en 

mjukare allmänbelysning men flera justerbara punktbelysningspunkter vid arbetsplatserna, främst 

vid skrivbordsplatserna. Åtgärder inom luft, ljus och ljud skulle kunna leda till en förbättrad 

arbetsmiljö för de allra flesta. 

• Det finns både farhågor och förhoppningar kring indelning av lokalerna i så kallade hemvister 

och/eller olika zoner med olika fokusnivåer. Hemvister går med fördel att hantera med så kallade 

”naturliga hemvister” som uppstår när respektive medarbetare vill ha närhet till sitt personliga 

skåp, närarkiv, kollegor, specialutrustning etc. Erfarenheter från studiebesök visar på att det är 

svårt att ändra en hemvist om man initialt har inrättat dessa och att för små hemvister hämmar 

samarbete. Om hemvister ska införas bör det vara på en övergripande förvaltningsnivå och 

omfatta stora lokalytor för att inte bli en begränsande faktor för samarbete. Det riskerar iså fall att 

bidra till ett bibehållande av de stuprör som till viss del finns i organisationen idag. 

• Planering av nya kontorsytor måste ta hänsyn till befintliga specialrum som inte bör flyttas då det 

krävs extra projektering och kostnader (exempelvis server/datahall, fullmäktigesalarna med till-

hörande AV-utrustning). 
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Digital miljö 

• Behov av ny utrustning som exempelvis dubbla skärmar på alla skrivbordsplatser, laptops till alla, 

dockningsstationer etc. Detta är en grundförutsättning för att aktivitetsbaserad arbetsplats ska 

kunna fungera. Det finns olika strategier för hur kommunerna löst detta. Kostnaden för att utrusta 

samtliga 220 medarbetare med ny utrustning är ca 3,3 mkr. Vid endast utbyte av stationära datorer 

till laptops och komplettering av skärmar blir kostnaden ca 2,1 mkr. 

• Fler mötesrum med bra tekniska utrustning för att hantera en mer digital miljö kommer kräva ny 

utrustning till en kostnad av cirka 20-25 tkr per mötesrum. 

• Införande av E-arkiv är något som flera har lyft fram som ett behov och en förhoppning för fram-

tiden. Ett projekt för införande av E-arkiv är inplanerat sedan tidigare och kommer att start ordent-

ligt under 2017. E-arkiv är inte ett krav men underlättar för ett eventuellt införande av aktivitets-

baserad arbetsplats. Finansiering av projektet är redan säkrat och ska införas oberoende av ett 

eventuellt införande av aktivitetsbaserad arbetsplats. 

• Behov att införa E-signering har lyfts fram för att minska behovet av pappersblanketter och 

handlingar.  

• Ökad digitalisering för att minska antalet pappersdokument men även för hela arbetsprocesser. 

Dokument som i dag huvudsakligen hanteras som pappersdokument ska i ökad omfattning enbart 

hanteras elektronisk för att underlätta en övergång till aktivitetsbaserad arbetsplats. Dessutom bör 

ett antal arbetsprocesser bli mer digitala och systemstöd utvecklas för en mer effektiv hantering. 

Detta är inget krav men underlättar för ett eventuellt införande av aktivitetsbaserad arbetsplats. 

Digitalisering av handlingar och processer bör vara en prioriterad fråga utifrån både en kvalitets- 

och effektivitetsperspektiv, oavsett kontorsform. 

• Inskanning av befintliga pappersdokument behöver samordnas och centralt resurssättas i ett tidigt 

skede. Många verksamheter ser möjlighet att minska pappersmängden men har idag inte resurser 

att prioritera frågan.  

• Bättre verksamhetssystem som stödjer ett mer digitalt processtänk. Det finns idag vissa 

utmaningar i några av verksamhetssystem som exempelvis Treserva. En djupare analys med 

processkartläggning och sambandsanalys av nuläge och önskat läge vad det gäller system och 

digitalt stöd behövs för att kunna prioritera rätt insatser. IT-enhetens arbete med framtagning av en 

kommungemensam förvaltningsmodell kan stödja detta arbete.  

• Flertalet medarbetare lyfte behovet om generell IT-utbildning. Det är flera som inte har tillräcklig 

kunskap för att hantera de verktyg som är tillgängliga redan idag som exempelvis Outlook, Lync, 

Ciceron, Intranät och liknande. För att kunna arbeta mer digitalt och effektivt måste insatser göras 

för att höja den allmänna kunskapsnivån för de digitala verktygen. 

Människa - Organisatorisk och social arbetsmiljö 

• Inledande oro över förändringen och att mista ”sitt” skrivbord och gemenskapen i arbetsgruppen. 

Detta följer samma mönster som övriga kommuner som besökts för studiebesök. Erfarenheterna 

visar att för de flesta ändras detta strax efter genomförandet och efter en tid uppvisas bättre 

resultat vad det gäller både trivsel och stress samt förbättrade värden i medarbetarenkäter som 
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exempelvis Hållbart Medarbetar Engagemang (HME). Ställer dock krav på att vid ett införande 

respektera denna oro och skapa delaktighet under hela införandeprojektet och att samtliga chefer 

arbetar aktivt med frågan. Från Kungälv kommuns införande kan man utläsa ett starkt samband 

mellan chefens engagemang i förändringsprocessen och hur bra medarbetarna upplever den nya 

arbetsmiljön.  

• Det finns ett behov av gemensam kultur/värderingar i organisationen, en samsyn och en gemen-

sam ”Vi”-känsla. Detta är något som efterfrågas redan idag men blir än viktigare vid en övergång 

till en aktivitetsbaserad arbetsplats. 

• Finns en viss oro över försämrad tillgänglighet till chefer och kollegor, att man inte hittar de man 

behöver prata med om dessa inte finns att hitta på en bestämd plats. Erfarenheter från studie-

besöken är att detta inte stämmer med upplevelsen efter ett införande. Oavsett utpekade hemvister, 

naturliga hemvister eller inga alls så är det ofta lättare eller lika lätt som tidigare att hitta de 

personer man söker. Det går snabbt att få överblick i de öppna ytorna samt flera använder sig av 

exempelvis Lync för att ställa en kort fråga eller stämma träff. Många vittnar också om att de korta 

spontanmötena blir fler och därigenom minskar behovet av bokade möten. Många chefer upplevs 

som mer tillgängliga då se syns mer i de öppna ytorna istället för instängd och avskärmad på sitt 

rum och det blir då lättare att ta kontakt. 

• Ett delvis förändrat ledarskap önskas. Tydliga förväntningar från chefer på vad som ska göras och 

tilltro till medarbetarnas förmåga att lösa uppgiften. Handlar till stor del om ökat resultatfokus från 

både chefer och medarbetare samt mindre detaljstyrning och ökat medarbetaransvar. 

• Flera lyfter behovet av en fungerande intern service vilket även stämmer väl med erfarenheterna 

från de genomförda studiebesöken. Detta är ett absolut måste för att kunna införa en aktivitets-

baserad arbetsplats men är något som med fördel kan prioriteras och införas snarast i kommun-

huset. 

 

 

7. Slutsatser kopplat till projektets syfte och mål 

Förstudien syftade till att: 

• Undersöka förutsättningar för ett införande av aktivitetsbaserad arbetsplats. 

• Identifiera viktiga frågeställningar/framgångsfaktorer som bör beaktas/behandlas och hur dessa 

bör hanteras vid ett eventuellt införande. 

• Ta fram ett förslag till projektdirektiv för ett införande eller förslag till beslut om nästa steg. 

Nedan följer en redovisning med slutsatser av samtliga tre delar av uppdraget. 

 Undersöka förutsättningar för ett införande av aktivitetsbaserad arbetsplats 7.1.

Förutsättningarna för ett införande av aktivitetsbaserad arbetsplats redovisas utifrån de tre 

grundperspektiven fysisk miljö, digital miljö och människa – organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Dessutom redovisas förutsättningarna gällande kostnader och finansiering. 

- Projektgruppens sammanfattande bedömning är att det finns goda förutsättningar för ett 

införande av aktivitetsbaserad arbetsplats i kommunhuset givet att nedanstående punkter 

beaktas. 
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Fysisk miljö 

Den stora frågan är om alla medarbetare i kommunhuset och landstingshuset får plats i kommunhuset 

och om det finns plats att växa ytterligare i framtiden. En första skiss baserad på de behov av olika 

arbetsplatser som framkommit i webbenkäten och de tillgängliga ytorna som finns i kommunhuset 

ger totalt cirka 850 arbetsplatser om samtliga platser räknas (exkl matsal och konferensrumsblocket 

på entreplan). I denna summa ingår samtliga arbetsplatser vilket inte är realistiskt och en nedräkning 

med en 50%-ig beläggning av platserna i samarbetsytor som exempelvis mötesrum, lounge, projekt-

platser, rum-i-rummet ger totalt cirka 500 arbetsplatser varav cirka 200 är ”skrivbordsplatser”. Idag 

har cirka 220 medarbetare sin arbetsplats i kommunhuset eller landstingshuset. Enligt webbenkäten 

befinner sig cirka 172 (78%) i huset samtidigt om alla är i arbete. Medarbetarna tillbringar mellan 40-

60% av sin tid vid det egna skrivbordet idag. Detta gör att det finns gott om plats för alla befintliga 

medarbetare samt goda förutsättningar för att kunna få plats med ytterligare 50-100 personer om man 

inför aktivitetsbaserad arbetsplats och planerar ytorna smart. 

Konstruktionsmässigt finns det goda förutsättningar att bygga om kommunhuset till en aktivitets-

baserad arbetsplats. Vid planeringen av ytorna måste hänsyn tas till att vissa väggar är så kallade 

vindkryssväggar som inte kan tas bort utan planeringen måste utgå från dessa. Hänsyn bör också tas 

till redan gjorda investeringar i exempelvis serverhall och vissa brandskyddade arkiv och planeringen 

bör utgå även från dessa. I ett tidigt skede gjordes en första grov kostnadsuppskattning för ombygg-

nation av befintligt kommunhus samt en mindre utbyggnad om ca 70 kvm. Kostnaden för om- och 

tillbyggnad enligt detta tidiga alternativ uppgick till cirka 20 MSEK. Denna beräkning är ytterst 

preliminär och endast indikativ, en mer detaljerad kalkyl kan tas fram när en mer konkret plan över 

arbetsytorna finns klar och byggprojekteringen kan göras. 

Utöver anpassning av lokalerna behövs fler toaletter samt byte av ventilationsaggregat. 

I detta tidiga skede går det inte att uppskatta inredningskostnader för möbler, textilier etc. En mer 

detaljerad plan måste tas fram för att några beräkningar ska vara relevanta då det är stor skillnad på 

kostnader för de olika arbetsplatstyperna. 

Sammanfattningsvis bedömer projektgruppen att det finns goda förutsättningar att införa en 

aktivitetsbaserad arbetsplats vad det gäller den fysiska miljön i kommunhuset. 

 

Digital miljö 

Redan 2012 infördes funktioner som follow-me-print och konferensrumsbokning via Outlook och 

digitala skärmar utanför konferensrummen. Båda dessa är något som många andra kommuner infört i 

samband med införandet av aktivitetsbaserad arbetsplats.  

För att kunna övergå till aktivitetsbaserad arbetsplats krävs utbyte och komplettering av viss data-

utrustning vilket motsvarar en kostnad om 2,1-3,3 MSEK beroende på i vilken omfattning ett utbyte 

ska ske. Mötesrum som kräver teknisk utrustning kommer kosta cirka 20-25 tkr per rum. 

Projekt för införande av E-arkiv har redan startat vilket underlättar ett införande av aktivitetsbaserad 

arbetsplats. Flera e-tjänster finns på plats för att underlätta för kommunmedborgare, företag och 

föreningar men den digitala hanteringen slutar ofta när ansökan/handlingen/ärendet har inkommit till 

kommunen. Ett ökat fokus på ökad digitalisering av handlingar och hela arbetsprocesser behövs. 

Verksamheterna har till viss del påbörjat diskussioner om ökad digitalisering men mer konkreta 
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åtgärder behövs och arbetet behöver samordnas och påskyndas. Verksamheterna finansierar 

utvecklingen av verksamhetssystemnära digitaliseringsprojekt själva. 

Den generella kompetensen kring befintliga IT-verktyg och stöd behöver höjas. Detta bör ske oavsett 

ett införande av aktivitetsbaserad arbetsplats. 

Sammanfattningsvis bedömer projektgruppen att det finns goda förutsättningar att införa en 

aktivitetsbaserad arbetsplats vad det gäller den digitala miljön men det kräver att insatser för ökad 

digitalisering kommer igång tidigt. 

 

Människa - Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Alla förändringsprocesser skapar viss oro, motstånd och stress hos medarbetarna som är berörda. 

Aktivitetsbaserad arbetsplats är relativt okänt och den information som ofta dyker upp när man 

googlar är av negativ art. Under förstudiens gång genomgick projektgruppen själva en förändrings-

process. Vid första projektmötena var i princip hela projektgruppen skeptisk till ett införande av en 

aktivitetsbaserad arbetsplats. Under projektets gång och i takt med ökad kunskap och erfarenhets-

utbyte ändrades synen och vid projektavslut ser de flesta klara fördelar med ett införande av 

aktivitetsbaserad arbetsplats. Under förstudien har även övriga medarbetare ändrat syn i takt med att 

de kunnat ta del av mer information och haft möjlighet att ställda frågor och bidra med input till 

behovsinventeringen. Det är stora skillnader mellan tongångarna och synpunkterna från första 

informationstillfället till återkopplingstillfället. Denna oro och skepsis är fullt naturlig och följer 

samma mönster som övriga kommuner som infört aktivitetsbaserad arbetsplats. Erfarenheterna visar 

att rätt hanterat kommer dock den nya arbetsmiljön upplevas som bättre en tid efter införandet. Det 

ställer krav på att vid ett införande respektera denna oro och skapa delaktighet under hela införande-

projektet och att samtliga chefer arbetar aktivt med frågan.  

Det helt avgörande för ett framgångsrikt införande är ledningens och samtliga chefers engagemang 

och tydlighet i vad som ska göras och varför. Rimliga resurser, både mantid och pengar måste 

avsättas för att genomföra förändringsprojektet och arbetet måste prioriteras för att bli bra. 

En kritisk funktion för att få en aktivitetsbaserad arbetsplats att fungera är en väl fungerande intern 

service. Ett samlat ansvar för detta finns inte idag och detta måste prioriteras innan ett införande är ett 

faktum. 

Sammanfattningsvis bedömer projektgruppen att det finns goda förutsättningar att införa en 

aktivitetsbaserad arbetsplats vad det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön men det 

kräver en tydlig ledning, engagerade chefer och möjlighet till delaktighet. Dessutom är inrättandet av 

en intern service funktion helt avgörande för ett införande av aktivitetsbaserad arbetsplats. 

Kostnader och finansiering 

En komplett kostnadsbedömning går inte att göra då många delar fortfarande inte är tillräckligt 

detaljerade för att en kostnadsberäkning ska vara relevant. 

Håbo kommun kan sänka sina hyreskostnader med cirka 2 MSEK årligen så snart lokalerna i 

landstingshuset inte längre behövs för dagens antal medarbetare. En övergång till en aktivitetsbaserad 

arbetsplats ger även utrymme att utöka antalet medarbetare med arbetsplats i kommunhuset. Utan en 

övergång till en aktivitetsbaserad arbetsplats kommer ytterligare lokalkostnader istället att tillkomma 

då dagens lokaler inte rymmer dagens antal medarbetare, än mindre en utökning. 
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Första indikationerna på kostnader relaterat till införande av en aktivitetsbaserad arbetsplats omfattar: 

- Ombyggnation enligt en första tidig kalkyl, cirka 20 MSEK. 

- Utbyte och komplettering IT-utrustning, 2,1-3,3 MSEK 

- IT-utrustning till mötesrum, 20-25 tkr per rum 

Övriga kostnader som exempelvis inredning, möbler och textilier beror på lösning och kostnader är 

inte möjligt att specificera än.  

Kostnader för att evakuera medarbetare i bifintliga lokaler under ombyggnationstiden är inte 

inkluderade då dessa är beroende på byggprojektering, tidplan och tillgång till lokaler för evakuering. 

E-arkiv är redan finansierat och genomförs oavsett aktivitetsbaserad arbetsplats. Övriga 

digitaliseringsinsatser är verksamhetsrelaterade och finansieras genom respektive verksamhets 

investerings- eller driftsbudget. 

En aktivitetsbaserad arbetsplats är väldigt kostnadseffektiv i ett längre perspektiv då den är 

yteffektiv.  Lokalkostnaden per medarbetare blir ofta avsevärt lägre än tidigare och det motiverar de 

flesta att välja denna kontorslösning. 

Förändringen mot en aktivitetsbaserad arbetsplats kräver både investeringar och förändringar i 

driftsbudgeten. Förslagsvis hanteras detta i budgetarbetet för budget 2018 och plan för 2019-2020.  

Sammanfattningsvis bedömer projektgruppen att det finns relativt goda förutsättningar att införa en 

aktivitetsbaserad arbetsplats vad det gäller kostnadsbild och möjlig finansiering.  

 

 Identifiera viktiga frågeställningar/framgångfaktorer som bör beaktas/behandlas och 7.2.
hur dessa bör hanteras vid ett eventuellt införande 

I resultatavsnittet redovisas flera framgångsfaktorer baserat på erfarenheter från andra kommuner och 

viktiga behov/farhågor/förhoppningar från den genomförda behovsinventeringen.  

En stor utmaning vad det gäller ombyggnationen är att samtidigt bedriva verksamhet i andra delar av 

kommunhuset. En etappindelning för det fysiska projektet är önskvärd för att möjliggöra ombygg-

nation och arbete i samma lokaler. Exempelvis kan ombyggnation ske av ett halvt våningsplan per 

etapp och då behövs endast ca 30-50 medarbetare evakueras i varje etapp. Evakuering kan ske genom 

förtätning i övriga lokaler, inklusive landstingshuset, inhyrning av moduler eller inhyrning av 

tillgängliga lokaler i eller runt centrum. 

Delar av socialförvaltningen behöver sitta avskilt från övriga verksamheter för att kunna hantera 

sekretessfrågor på ett tillfredsställande sätt. 

Att införa en aktivitetsbaserad arbetsplats är så mycket mer än att bygga om lokalerna. Det är ett helt 

nytt arbetssätt. Det är viktigt att ta sig an detta som ett kommunövergripande verksamhetsutveckl-

ingsprojekt. Gör det ordentligt, för alla, eller inte alls. En genomgripande förändring kring arbetssätt 

går inte att göra halvdant. 

Frågan om ökad digitalisering är central och bör prioriteras, även om ett införande av aktivitets-

baserad arbetsplats skjuts på framtiden eller inte införs alls.  
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En funktion för intern service behöver inrättas snarast. 

Engagerad ledning och chefer som är tydliga med vad som ska göras och varför. 

 

 Ta fram ett förslag till projektdirektiv för ett införande eller förslag till beslut om nästa 7.3.
steg. 

Det finns för mång vägvalsbeslut som måste fattas innan ett förslag till projektdirektiv för ett 

införande av aktivitetsbaserad arbetsplats kan tas fram. Förstudien visar på vilka viktiga beslut och 

initiativ som behöver tas för att komma vidare och för en framgångsrik implementering.  

Förslag till nästa steg om beslutet blir att införa aktivitetsbaserad arbetsplats i kommunhuset: 

1. Skapa en gemensam bild över hur Håbo kommun kan bli en mer modern och attraktiv 

kommun 

 

Alla större förändringsprocesser kräver en tydlig ledning som både håller i och håller ut. Därför 

krävs en initial insats för att både politisk och tjänstemannaledning och chefer har samma 

målbild över vad som ska göras och varför. Detta kan med fördel hanteras i samband med mål- 

och budgetarbetet samt på chefsdagar. Att gå mot en mer aktivitetsbaserad arbetsplats är inte 

primärt en fastighets- eller lokalfråga utan en verksamhetsutvecklingsfråga. 

 

2. Dela upp införandet av en aktivitetsbaserad arbetsplats i tre olika projekt, ett för varje 

perspektiv som ligger till grund för behovsinventering och slutsatser – Fysisk miljö, 

Digital miljö, Människa – organisatorisk och social arbetsmiljö. 

 

Samtliga projekt kan betraktas som egna, självständiga projekt. Alla tre projekt behöver dock 

samordnas och löpa parallellt. De har alla tre behov av helt olika kompetenser och har olika 

leveranser och tidplaner.  Förstudien visar att oavsett val av kontorets fysiska utformning 

behövs insatser inom alla tre perspektiv, exakt vilka avgörs av vad det är man vill uppnå med 

förändringen inom respektive perspektiv. För alla delar gäller det att skapa tydliga målbilder 

kring vad som ska göras och varför samt möjliggöra för delaktighet under projektets gång.  

 

a. Fysisk miljö 
Planering av lokalernas utformning och byggprojektering kan till stor del hanteras som ett 

rent fastighetsprojekt. Input till arbetsytornas utformning, viktiga behov och erfarenheter 

från andra kommuner och projektgruppens slutsatser kan hämtas från förstudien och 

kompletteras med ytterligare detaljinput från delar av verksamheterna. 

 

b. Digital miljö 

Vissa insatser är redan på gång och fler kommer med all sannolikhet att följa oavsett om 

ett projekt startar eller ej. Dessa insatser bör dock samordnas och planeras och prioriteras 

utifrån ett kommungemensamt nyttotänkande. Första stegen är E-arkiv och att minska 

pappershanteringen, därefter bör fokus ligga på digitalisering av arbetsprocesser. Det 

finns stora effektiviserings- och kvalitetsvinster att göra genom ett mer digitaliserat 

arbetssätt. Viktiga behov, erfarenheter från andra kommuner och projektgruppens slut-

satser kan hämtas från förstudien och kompletteras med ytterligare detaljinput från delar 

av verksamheterna. 
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c. Människa – organisatoriska och social arbetsmiljö 

Det behövs stöd både till chefer och medarbetare för att hantera förändringsprocesserna på 

ett bra sätt. Insatser för att uttala och implementera en gemensam syn på chef/ledarskap 

och medarbetarskap behövs och en gemensam syn på kultur/värderingar behöver tas fram. 

Inrättandet av en intern service funktion är nödvändigt redan nu men är helt avgörande för 

ett införande av aktivitetsbaserad arbetsplats. Viktiga behov, erfarenheter från andra 

kommuner och projektgruppens slutsatser kan hämtas från förstudien och kompletteras 

med ytterligare detaljinput från delar av verksamheterna. 

 

3. Inför en ny central intern servicefunktion för kommunhuset och samla alla relaterade 

kostnader centralt för att sedan interndebitera som en kostnad per medarbetare 

Samla alla gemensamma kostnader för exempelvis kontorsförråd, printers, kopierings-papper, kuvert, 

porto, inköp o lagning av möbler till kontor och mötesrum, lampor och liknande centralt. Kostnader 

för allt detta finns redan dag men hanteras på olika organisatoriska nivåer och en samlad bild över 

kostnaderna finns inte. Allt detta kan med fördel samlas i en ny central intern servicefunktion. På så 

sätt får kommunen ett helhetsgrepp kring kostnaderna samt kan effektivisera hanteringen av beställ-

ningar och fakturahantering samt flexibilitet då alla i kommunhuset har tillgång till samma material 

och service.  

I denna centrala kostnad bör även lokalhyran ingå då det vid en övergång till aktivitets-baserad 

arbetsplats per definition inte finns någon specifik lokalyta avsedd för en specifik verksamhet utan 

alla lokalytor kan nyttjas av alla. Samma logik gäller för gemensam IT-utrustning som skärmar, 

dockningsstationer, mus, tangentbord, utrustning i mötesrum och liknande. Även beställning och 

hantering av dessa bör ingå i en intern servicefunktion och kostnaderna bör samlas centralt. Vid en 

standardisering av laptops och mobiler skulle även beställning och hantering av dessa kunna ingå och 

även dessa kostnader hanteras centralt. 

Förslagvis samlas alla kostnader kopplat till kommunhusets lokaler, inredning och allmänna service 

och sedan fördelas dessa ut på de verksamheter som har arbetsplatser i kommunhuset baserat på hur 

många medarbetare man har. För verksamheterna kommer detta innebära att man har en ”kostnad per 

medarbetare i kommunhuset” som inkluderar lokalrelaterade kostnader, IT- och telefonikostnader 

(förutom speciallicenser eller specialutrustning) samt kontorsadministrativa kostnader. Upplägget 

påminner om att hyra en plats i ett kontorshotell - till en fast kostnad per månad och medarbetare 

köper verksamheten tillgång till en fullt fungerande arbetsplats med all grundläggande utrustning, 

material och service som krävs för att utföra ett normalt kontorsarbete. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kvalitetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

 

Uppföljning av intern kontroll 2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 

2016 avseende kommunstyrelsens verksamheter.    

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har identifierat tio risker i organisationen och fastställt 

internkontrollmoment för att minska dessa. Arbetet med den interna 

kontrollen genomfördes enligt fastlagd plan med ett undantag och visade 

inte på några allvarliga brister som inte anses kunna hanteras med 

åtgärdsplan. Vissa åtgärder kräver ett kommunövergripande arbete och 

kommer att genomföras och följas upp ytterligare under 2017. 

Det samlade överskottet jämfört med budget för nämndverksamheten är ca 

28 miljoner kronor vid bokslut. Prognosen vid delårsbokslutet var 6,4 

miljoner kronor i överskott. Det är positivt att det blev ett överskott vid årets 

slut, men prognossäkerheten måste förbättras för att ge bättre besluts-

underlag under året.  Vid kontroll av fakturahantering har vissa brister 

uppmärksammats och har kunnat åtgärdas genom kompletterande underlag 

eller attest av överordnad chef. Utförandet av politiskt fattade beslut har 

kontrollerats och visar att graden av utföranden har blivit bättre än 

föregående år.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inom ram. 

Uppföljning 

Ingen ytterligare uppföljning krävs.  

Ny internkontrollplan ska fastställas för år 2017. 

Beslutsunderlag 

– Sammanställning av kommunstyrelsens utfall av intern kontroll 2016 

KS  nr 72925    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunrevisionen 

Kommundirektör  
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kvalitetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

 

Sammanställning av kommunstyrelsens utfall av intern kontroll 2016 

Risk Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Utförs av 

Verksamheterna 

rapporterar felaktig 

statistik till andra 

myndigheter 

Detta kan medföra att analyser blir felaktiga eller inte 

kan göras, vilket kan bidra till felaktiga beslut. Det kan 

även leda till fel i kostnadsutjämningen och 

resursfördelningen. 

9 Kontroll av att 

förvaltningarna upprättar 

rutiner för att kvalitetssäkra 

data som lämnas till andra 

myndigheter. 

Ekonomichef 

Utfall av kontroll: 

Uppföljning och förbättring av rutiner för rapportering av data till andra myndigheter har skett under året. Utfall och kontroll av data visar på en 

avsevärd förbättring men viss utdata från Treserva visar fortfarande på problem som måste analyseras vidare. Med kontrollrutinerna på plats har 

felaktig data upptäckts och korrigerats utan att orsaka några negativa konsekvenser. 

Felaktiga prognoser 

 

Felaktiga underlag kan ge felaktiga beslut som 

påverkar kommunens ekonomi och verksamhet 

negativt. Felaktiga anpassningar av verksamheten kan 

bli kostsamma. Betydande prognosmissar har 

förekommit och risken att detta återupprepas bedöms 

vara sannolik och konsekvensen allvarlig. 

9 Prognostillförlitlighet följs 

upp vid bokslut. 

Ekonomichef 

Utfall av kontroll: 

Det samlade överskottet jämfört med budget för nämndverksamheten är ca 28,0 miljoner kronor vid bokslut. Prognosen vid delårsbokslutet var 6,4 

miljoner kronor i överskott. Det är positivt att det blev ett överskott vid årets slut, men prognossäkerheten måste förbättras för att ge bättre besluts-

underlag under året. 
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Risk Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Utförs av 

Otillåtna 

direktupphandlingar 

genomförs i 

verksamheten 

Okunskap om regelverket som styr kommunens 

upphandlingsverksamhet tillsammans med bristande 

kompetens kan medföra att kommunens verksamheter 

genomför otillåtna direktupphandlingar. Det kan 

medföra olika former av sanktioner, skadestånd samt 

att ogiltighetsförklarande av ingångna avtal. 

6 Kommunens avtalsdatabas 

jämförs med 

leverantörsfakturor.  

 

Upphandlingschef 

Utfall av kontroll: 

Medvetenheten inom förvaltningarna är stor och antal otillåtna upphandlingar fortsätter att minska. En ny möjlighet till tätare och mer detaljerad 

uppföljning är införd och kommer få genomslag under 2017. 

Fakturahantering som 

avviker från 

kommunens regler 

Det är sannolikt att brister förekommer vid 

fakturahantering avseende representation, utbildningar, 

First Card-hantering och resor. Konsekvenserna för 

individen liksom för kommunen kan bli kännbara. 

Exempel på risker i är att betalkort missbrukas eller att 

budgetansvariga attesterar sin egen resa eller 

utbildning. 

6 Kontroll genomförs i 

överrensstämmelse med 

särskilt upprättade 

kontrollplaner. 

Redovisningsansvarig. 

Utfall av kontroll: 

Internkontrollen omfattar att kontrollera fakturor som avser resor, utbildning och representation, hanteringen av First Card, kontanthantering och 

manuella utbetalningar i kassan. 

Resor och utbildning 

Kostnader för utbildning och resor, representation och kreditkort omfattas av det särskilda attestmomentet. I de fall där attestanten är personligt berörd 

måste överordnad chef utföra beslutsattest. Ekonomiavdelningen kontrollerar att syften och deltagarlistor finns för att kunna fastställa att rätt person 

attesterat. 111 fakturor har kontrollerats och av dessa är 102 (92 %) godkända. Totalt 20 fel identifierades på de icke godkända fakturorna, 13 består 

av saknad information om syfte eller deltagare och 7 fakturor har attesterats av fel person. För de felaktiga fakturorna har en åtgärdsansvarig utsetts 
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och kontaktats. Samtliga nio icke godkända fakturor har åtgärdats.  

Representation 

49 fakturor har kontrollerats och av dessa är 38 (78 %) godkända. Alla utom en faktura som kontrolleras har information om syfte, 5 fakturor saknar 

information om deltagare, 7 fakturor är attesterade felaktigt, 3 fakturor har felaktigt avdragen moms och 7 fakturor är felkonterade på representation. I 

de fall där momsen har hanterats felaktigt har korrigering gjorts. I de fall fakturan inte avser representation har en korrigering gjorts. I de fall där 

information deltagare saknas och fel person attesterat har en åtgärdsansvarig utsetts och kontaktats.  

First Card 

Kommunen har 48 kort som används för utlägg i tjänsten. Kommunen betalar fakturan och årsavgiften. Ekonomiavdelningen kontrollerar att det finns 

ett godkänt kvitto vid varje inköp, att momsen är redovisad på rätt sätt och att kvittoredovisningen är attesterad. Alla kvittoredovisningar där det 

saknades kvitton har inte kommit in än, för de som inte kommer in görs det ett avdrag på lön. Vid felaktigheter har gällande rutiner följts, berörda 

informerats och uppföljningar genomförts. Kontroll genomfördes på 104 fakturor och av dessa är 74 (71%) godkända. För de icke godkända 

fakturorna är den främsta orsaken att momsen är felaktigt redovisad (17 tillfällen), därefter sakar kvittoredovisningen attest (9 tillfällen) och till sist 

saknas godkänt kvitto för varje post (7 tillfällen). 

Kontanthantering 

För kontanthantering utförs kontroller av ekonomer på plats vid försäljningsstället, och innefattar en mängd kontroller till exempel kontroll av 

hantering av kassarapporter, rutiner vid bankning, kontroller av lås och förvaring. 

Inga försäljningsställen har kontrollerats hittills i år.  

Manuella utbetalningar i kassan 

För manuella utbetalningar i kassa kontrolleras att utbetalningen är korrekt granskad och attesterad av två i förening. 103 utbetalningar har 

kontrollerats. 102 utbetalningar har blivit korrekt granskade och attesterade. Ett av underlagen saknade granskare. Bekräftelse på granskare mottogs 

via mail och bifogades underlaget i efterhand.  
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Risk Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Utförs av 

Obehöriga kan få 

åtkomst till 

kommunens 

information 

Detta kan inträffa på grund av felaktigt konfigurerad 

säkerhetslösning eller på grund av föråldrade IT-

system som inte går att uppdatera så att 

tillfredsställande säkerhetsnivå kan uppnås. 

 

3 Kontrollmoment 1: Översyn 

av regelverk i brandvägg och 

system för säker inloggning. 

Kontrollmoment 2: Kontroll 

av antal sårbara system som 

inte går att uppdatera och 

därefter kontakt med 

systemägare för åtgärdsplan. 

IT-chef 

Utfall av kontroll: 

Brandväggsregler för avvecklade system inaktiverade och borttagna. Server för fjärråtkomst av vissa verksamhetssystem driftsatt. Kontroller har 

genomförts för att stänga inaktiva konton. Ett flertal föråldrade system har stängts ner och andra är uppgraderade och flyttade till nyare versioner. 

Politiskt fattade beslut 

verkställs inte 

Grundprincipen inom den kommunala verksamheten är 

att alla politiskt fattade beslut ska verkställas. Det har 

dock framkommit, bland annat i revisionsrapporter, att 

graden av verkställighet i Håbo kommun, framförallt 

gällande beslutade motioner, har varit låg. Att beslut 

inte verkställs är ett grundläggande demokratiskt 

problem som kan innebära negativ publicitet för 

kommunen och en minskat förtroende för både 

kommunens politiker och förvaltningar. 

6 Kontroll av 

verkställighetsgraden av 

beslut fattade i 

kommunfullmäktige. 

Kanslichef 

Utfall av kontroll: 

Verkställighetsgraden har återrapporterats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Denna visade att antalet icke-verkställda ärenden var färre 

än föregående år men att verkställigheten kan förbättras ytterligare. Nu rutin för uppföljning av verkställighet är beslutad av kommunstyrelsen. 
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Risk Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Utförs av 

Felaktig hantering av 

allmänna handlingar 

Tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och 

sekretesslagen samt arkivlagen ställer sammantaget 

vissa krav på den kommunala hanteringen av så 

kallade allmänna handlingar. Enlig dessa lagar ska 

allmänna handlingar registreras, hållas tillgängliga för 

allmänheten och förvaras. En felaktig hantering av 

allmänna handlingar kan innebära att handlingar inte 

registreras eller att handlingar som ska bevaras 

felaktigt förstörs och därför inte går att tillhandahålla 

till allmänheten. Detta kan medföra kritik från JO eller 

liknande negativ publicitet som skulle skada 

kommunens anseende. Strukturerad och lagrad 

information är dessutom verksamhetens gemensamma 

minnesbank och som sådan väsentlig för att förstå 

avtal, att undvika att uppfinna hjulet om igen, förenkla 

förvaltning av kommunens verksamheter och mycket 

mer. 

3 Kontroll av efterlevnaden och 

aktualitetsgraden för de 

dokumenthanteringsplaner 

som finns antagna på 

kommunstyrelsens 

förvaltning. 

Kanslichef 

Utfall av kontroll: 

En översyn och uppdatering av tidigare dokumenthanteringsplan har genomförts och ny dokumenthanteringsplan antogs under våren 2016. Planen 

omfattar nu samtliga kommunstyrelsens verksamheter.  



 

 UTREDNING 6(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-14 KS  nr 72914 

 

 

Risk Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Utförs av 

Politiskt fattade beslut 

verkställs inte 

Grundprincipen inom den kommunala verksamheten är 

att alla politiskt fattade beslut ska verkställas. Det har 

dock framkommit, bland annat i revisionsrapporter, att 

graden av verkställighet i Håbo kommun, framförallt 

gällande beslutade motioner, har varit låg. Att beslut 

inte verkställs är ett grundläggande demokratiskt 

problem som kan innebära negativ publicitet för 

kommunen och en minskat förtroende för både 

kommunens politiker och förvaltningar. 

6 Kontroll av 

verkställighetsgraden av 

beslut fattade i 

kommunfullmäktige. 

Kanslichef 

Utfall av kontroll: 

Verkställighetsgraden har återrapporterats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Denna visade att antalet icke-verkställda ärenden var färre 

än föregående år men att verkställigheten kan förbättras ytterligare. Nu rutin för uppföljning av verkställighet är framtagen och beslutad av 

kommunstyrelsen. 

Start av kommunens 

krisledningsorganisa-

tion sker inte inom 

rimlig tid 

Håbo kommun behöver säkerställa att det finns en 

fungerande organisation och rutiner som kan hantera 

allt från mindre kriser till större extra ordinära 

händelser för att minska risken för individers liv och 

hälsa, egendom och ekonomi.  

6 Kontinuerliga övningar för att 

kontrollera att alla delar av 

krisledningsorganisationen 

fungerar. 

 

Säkerhetssamordnare. 

Utfall av kontroll: 

Under året har flera övningar genomförts, både lokalt och regionalt, där krisledningsorganisationen, POSOM ledningsgrupp och verksamheterna har 

medverkat. Syftet med övningar är att pröva och öka krisberedskapsförmågan så att kommunen är förberedd vid en händelse. Övningarna utvärderas 

och rutiner uppdateras vid behov.  



 

 UTREDNING 7(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-14 KS  nr 72914 

 

Risk Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Utförs av 

Arbetsmiljö Arbetsbelastning vid kommunstyrelsens förvaltning är 

hög. Mängden uppdrag från kommunstyrelsen, 

konsekvenser av beslut i annan kommunal verksamhet 

och förändrad lagstiftning är faktorer som påverkar. 

Vid för hög arbetsbelastning finns stor risk för ökad 

sjukfrånvaro, minskat semesteruttag, växande 

flextidsbank samt ökad övertid. 

6 Kontrollmoment 1. 
Uppföljning av politiska 

uppdrag från 

kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige, både 

vad gäller mängd, omfattning 

och tidskrav sammanställs 

och redovisas med 

konsekvensanalys samt 

förslag till åtgärd. Ska ske 

årligen. 

Kontrollmoment 3. 
Sjukfrånvaro redovisas vid 

delårsbokslut och bokslut 

Kanslichef 

 

 

 

 

 

 

Personalchef 

Utfall av kontroll: 

Uppföljning av politiska uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, både vad gäller mängd, omfattning och tidskrav sammanställs och 

redovisas med konsekvensanalys samt förslag till åtgärd. Har inte kunnat genomföras under året på grund av resursbrist. 

Sjukfrånvaron är redovisad enligt plan. Kommungemensamt projekt för att få ned korttidsfrånvaron påbörjades under 2016 och kommer fortsätta 

under 2017. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-22 KS 2017/00155 nr 73251 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Per Nordenstam, kommundirektör 
0171-525 03 
per.nordenstam@habo.se 

 

Möjligheten att förhyra kommunala lokalen "Borgen" 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga lokaler i den kommunala 

fastigheten Medborgarhuset endast får uthyras av föreningslivet och inte 

av privatpersoner och företag.    

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 57, att tillåta uthyrning av 

samtliga lokaler i den kommunala fastigheten Medborgarhuset till 

föreningsliv, privatpersoner och företag mot en taxa. Vissa delar av lokalen 

har nyttjats av privatpersoner som festlokal, och vissa sådana tillfällen har 

skadegörelse och vandalisering inträffat.  

Den stundande ombyggnationen av resecentrum kommer att innebära att en 

annan kommunal fastighet som brukats av det lokala föreningslivet, Club 

Myran, kommer att behöva rivas. Det innebär att nya lokaler för 

verksamheten behöver tillskapas. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är 

att Club Myrans verksamhet flyttas till Medborgarhuset. Men denna ökade 

beläggning av Medborghuset medför, enligt förvaltningen, vissa svårigheter 

att upprätthålla den uthyrningsverksamhet som kommunfullmäktige beslutat 

om avseende privatpersoner och företag. Dels eftersom Club Myrans 

verksamhet till viss del är platskrävande vilket försvårar nyttjande av 

lokalerna som festlokaler, men även eftersom den tyvärr allt för 

förekommande vandaliseringen tenderar att rendera lokalen obrukbar under 

den tid då sanering och reparationer pågår, vilket då skulle försämra 

möjligheterna för kommunens föreningsliv att upprätthålla sin verksamhet. 

I övrigt menar förvaltningen att det är oklart huruvida en kommunal 

uthyrning av en festlokal till allmänhet och framförallt företag är förenligt 

med den kommunala kompetensen såsom den anges i 2 kap 1-8 §§ i 

kommunallagen, såväl som med de konkurrensbegränsande bestämmelser 

som återfinns ibland annat konkurrenslagen. 

Mot bakgrund av ovanstående, och föranlett av ytterligare ett fall av 

skadegörelse på Medborgarhuset, fattade kommundirektören ett 

delegationsbeslut om att tillfälligt stoppa möjligheten att hyra 

medborgarhuset för privatpersoner och företag.  

Förvaltningen föreslår att detta tillfälliga uthyrningsstopp permanentas.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett uthyrningsstopp innebär ett visst inkomstbortfall som kommunens, men 

förvaltningen gör bedömningen att detta inte kommer att föranleda några 

större verksamhetsmässiga konsekvenser.  

Uppföljning 

Beslutet föranleder inget behov av uppföljning 

Beslutsunderlag 

– KF 2010-06-14, § 57   

__________ 

Beslut skickas till 

Kulturchef  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-23 KS 2016/00639 nr 72520 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Skateboardhall inomhus  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat med 

hänvisning till förvaltningens bedömning nedan.    

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag, där en inomhushall för skateboard föreslås uppföras 

permanent i IP-gallerian. Skateboardverksamheten erbjudits möjlighet att 

låna dessa lokaler under innevarande vinter, men lokalerna bör, enligt 

förslagsställaren, permanent vigas för ändamålet. Detta bör gärna ske i 

samarbete med fritidsgårdarnas verksamhet.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att lokalerna i IP-gallerian inte ägs 

av Håbo kommun, utan att kommunen hyr dessa av en extern 

fastighetsägare. Nuvarande hyresavtal för lokalen går ut år 2019. Om avtalet 

inte sägs upp så förlängs det automatiskt i ytterligare tre år.   

För närvarande arbetar förvaltningen därför med att utveckla lokalerna i IP-

gallerian för de lokalbehov som finns i kommunen. Förvaltningen har, i 

detta arbete, bedömt att det är viktigt att prioritera skateboardverksamheten, 

då den är väsentlig för många ungdomar och skapar såväl sysselsättning 

som en mötesplats.  Tanken är därför att skateboardverksamheten ska få 

disponera delar av lokalen, i enlighet med de önskemål som framförs i 

medborgarförslaget. Nu pågår därför reparationer av golvet i lokalen så att 

det ska gå att åka skateboard där på ett bättre sätt och därefter ska också en 

ramp byggas. Övriga delar av lokalen ska kopplas till fritidsgårdarnas 

verksamhet och kunna disponeras mer flexibelt med bokningar vid behov 

och för att unga själva ska kunna skapa aktiviteter. I dagsläget saknar 

kommunen lokaler av denna flexibla karaktär.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige 

bifaller medborgarförslaget. Dock går det, med hänvisning till att 

förvaltningen inte äger lokalerna i IP-gallerian, inte att utlova en permanent 

skateboardhall. Istället måste kommunen göra en utvärdering av behovet av 

lokalerna i samband med att avtalet löper ut 2019. Under förutsättning att 

kommunen väljer att låta avtalet löpa vidare på ytterligare tre år finns i 

dagsläget ingenting som tyder på att lokalerna inte kommer att kunna 

användas för skateboardändamål även efter 2019.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Anpassning av lokalerna i IP-gallerian till skateboardverksamhet sker inom 

befintlig ram.  
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Uppföljning 

Beslutet följs upp genom uppföljningen av verkställighet av 

kommunfullmäktiges beslut som görs årligen.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Kultur- och livsmiljöavdelningen – för åtgärd 

Kansliet   

 



2016-11-27

Från:
Stefan Lillis Åkesson
Abbotvägen 9
746 95 Skokloster
073-62 88 004
stefan-akesson@telia.com

Till:
Håbo Kommun

Medborgarförslag om inomhus skateboardhall i Bålsa. 

Jag flyttade till Idealbyn i Skokloster 1992 och stoppade några ungdomar från att leka skogsbrand. 
Istället frågade jag vad dom ville göra och dom ville åka skateboard. Som professionell 
skateboardåkare blev jag glad och satte igång med spontana skateboardskolor.

Bra och säkra skateboardmöjligheter fanns inte i vare sig Skokloster eller Bålsta. Jag tog kontakt 
med kommunen och sedan dess har jag jobbat med kommunen för att kunna få till 
skateboardparker både inomhus och utomhus.

För några år sedan fick Bålsta äntligen en liten betongpark (som dock bör byggas ut). I Skokloster 
har vi "ockuperat" en tennisplan till en del tennispelares irritation. Nu ska det äntligen anläggas yta 
för skatepark i Skokloster, det skulle gjorts i år men verkar dra ut på tiden.

Inomhusmöjligheterna är sämre, rena katastrofen. Ska man komma någon vart i den här sporten, 
som nu är med i riksidrottsförbundet och kommer med i OS i Tokyo 2020 så räcker inte de få 
åkbara veckorna under sommaren.

Kommunen har hjälpt mig genom alla år att kunna ha något provisoriskt inomhus för att jag ska 
kunna träna och fortsätta min karriär, som förhoppningsvis tar mig till OS 2020 då min gren 
freestyle kan bli en uppvisningsgren. Utsedd till Årets Håbobo för några år sedan skulle det vara 
fantastiskt att representera Håbo Kommun i Tokyo 2020. Men för att det ska bli så måste jag 
naturligtvis kunna träna regelbundet. Och i framtiden kanske vi får se någon ny förmåga från Håbo 
Kommun ta hem ett OS guld, tack var möjligheter till skateboard-träning i Håbo Kommun.

Första inomhusstället var Fritidgården Hörnan på Fridegård, i den lilla gymnastiksalen där. Men 
skolan byggdes om och det försvann. Istället fick vi köra i Mansängens gymnastiksal, där ett fint 
samarbete med PRO gjorde det möjligt att lägga in trägolv. Tyvärr tyckte en del gymnastiklärare att 
trägolv var för hårt så man bestämde lägga på en mjuk matta som vi inte kunde åka skateboard 
på. Istället hittade kommunen ett litet garage på Talltorpsskolan, endast 9x5 meter ... Vi kunde vara 
där en säsong sedan behövde kommunen garaget själva. Vi letade lokal för en riktig skatehall men 
det enda som fanns var Borgen, och vi kunde åka i Rotundan. Vi lade fram förslag att bygga om 
Rotundan till en mini skatepark men det kunde man inte göra på grund av k-märkning eller nåt. 
Efter några säsonger i Borgen fick vi inte vara där längre därför att lokalen skulle utnyttjas till 
annat.

Verksamheten fick läggas ner helt nu, ingen skateboardskola, ingen möjlighet för Håbo Kommuns 
skateboardåkare att träffas. Personligen blev det katastrof, mina framtida mål verkar väldigt svåra 
att nå nu.

I november kom den stora nyheten: Lediga lokaler finns i IP Gallerian! Dessa lokaler är helt perfekt 
för det vi vill göra och behöver i Håbo Kommun. Detta är det som vi väntat på sedan 1992!

mailto:stefan-akesson@telia.com


Vi ska få låna dessa lokaler denna vinter, men mitt medborgarförslag är att kommunen bygger en 
permanent inomhus skateboardhall. Detta är en chans vi inte får missa. Där gymnastiken var kan 
man ha en ramp. Där judon var kan man ha street, freestyle, flatland och nybörjaryta.

Professionella hantverkare som själva skejtar kan bygga utan kostnad, det enda som behövs är 
material.

Denna inomhus skateboardhall kan med fördel ligga under Fritidsgårdarnas verksamhet, så som 
man gör i en del andra kommuner.

Jag hoppas kommunen ser den möjlighet som nu finns och agerar snabbt.

Med vänlig hälsning,

Stefan Lillis Åkesson
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Fler offentliga toaletter på Granåsen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.    

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att kommunen ska 

inrätta fler offentliga toaletter på Granåsen. Förslagsställaren menar att 

befintlig toalett, som är ett torrdass, inte är så trevlig att använda. Därför 

borde kommunen åtminstone kunna sätta dit en flyttbar toalett på hjul.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att det finns vattentoaletter på 

Granåsen. Dessa finns vid stugan vid kvarnkojan. Dock är dessa beroende 

av daglig tillsyn om de ska hålla öppet. I dagsläget finns ingen möjlighet att 

ordna daglig tillsyn. Därför är toaletterna enbart öppna då 

Friluftsfrämjandet, som har ansvar för tillsynen av dem, har verksamhet 

igång i stugan. 

Att daglig tillsyn inte kan ordnas innebär att även om kommunen skulle 

sätta dit en flyttbar extra toalett, så skulle det ändå bli fråga om någon form 

av torrdasslösning.  

Dock konstaterar förvaltningen att det, genom befintligt torrdass, finns 

möjlighet att gå på toaletten vid Granåsen vid behov, även om det inte finns 

en vattentoalett tillgänglig dygnet runt.  

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 

avslås.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt. 

Uppföljning 

Inte aktuellt.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Kultur- och livsmiljöavdelningen – för kännedom 

Tekniska avdelningen – för kännedom  

Kansliet 



Personuppgifter skyddade
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Motion om ritualslaktat kött i kommunens verksamheter 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är färdigbehandlad med 

hänvisning till förvaltningens bedömning.     

 

Sammanfattning 

I motionen föreslås att ritualslaktat kött inte ska serveras i kommunens 

verksamheter och att vegetariska alternativ ska serveras till dem som önskar 

sådant kött. Detta mot bakgrund av såväl religionsfrihet och att skolan ska 

vara icke-konfessionell som mot att ritualslakt riskerar att bli plågsam för 

djuren.  

Förvaltningen bedömer att den problematik som motionen hänvisar till inte 

bör vara särskilt aktuell i Håbo kommun. Detta då alla personer i 

kostenhetens verksamheter som uttrycker någon preferens kring kött erbjuds 

vegetariska alternativ. Förvisso köps ett visst mått av halalslaktad kyckling 

in från Danmark, men denna är slaktad utifrån samma djurskyddsregler som 

svenska kycklingar, varvid djuret alltså inte riskerar att plågas ytterligare vid 

slakten. Ett särskilt ställningstagande kring ritualslaktat kött bedöms därför 

inte vara nödvändigt.  

Oaktat detta behöver kostfrågorna som helhet ses över i kommunen och ett 

politiskt ställningstagande kring prioriteringar och kravställningar när det 

gäller kost behöver göras. Därför fattade kommunfullmäktige 2017-02-27 

beslut om att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utarbeta förslag 

till en kostpolicy. Alla prioriteringar avseende kravställning kring kosten i 

kommunens verksamheter kan hanteras i samband med framtagandet av 

denna kostpolicy.   

 
Ärendet 
Motionen 

Linnea Bjuhr (SD) har lämnat in en motion om ritualslaktat kött i 

kommunens verksamheter. I motionen föreslås att ritualslaktat kött inte ska 

serveras i kommunens verksamheter och att det istället ska serveras 

vegetariska alternativ till dem som vill äta ritualslaktat kött. Förslaget 

motiveras för det första med att djur som ritualslaktas i exempelvis 

Danmark och Tyskland inte omfattas av samma djurskydd som i Sverige 

och att ritualslakten där därmed riskerar att vara plågsam för djuret. För det 

andra motiveras förslaget med att utbildningen i skolan ska vara icke-

konfessionell och att elever ska ha rätt till sin religion och även till att avstå 

från religion. Motionären menar att risken finns att elever som inte vill äta 
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ritualslaktat kött ändå riskerar att få göra det i dagsläget och att de därmed 

inte kan avstå från religion på det sätt som de har rätt till.  

Förvaltningens beredning och bedömning 

Kommunstyrelsens kansli har berett motionen i samarbete med kostenheten 

och upphandlingsenheten. Vid beredningen har det framkommit att den 

problematik som motionen beskriver inte är särskilt aktuell i Håbo kommun 

av flera anledningar. Dessa redovisas nedan.  

Önskemål om specialkost 

Alla elever som har preferenser kring vilken typ av kött de vill äta erbjuds 

vegetarisk kost. Detta oavsett vilken sorts preferens det handlar om - 

exempelvis fläskfritt, halalslaktat eller icke-halalslaktat kött. Det innebär att 

ingen elev som uttrycker en önskan om att inte få en speciell sorts kött 

riskerar att tvingas äta det ändå. Det köps heller inte in en speciell sorts kött 

in för att passa en elevs specifika önskemål utan skolorna erbjuder alltid 

vegetarisk kost i sådana fall. Köken har kunskap om vilken typ av kött som 

serveras, vilket innebär att medvetna elever kan fråga vilken sort det rör sig 

om och därefter välja vegetariskt alternativ om köttet inte överensstämmer 

med elevens preferenser. Föräldrar kan också välja att lämna in begäran om 

specialkost för sina barn. Om denna begäran på något sätt rör köttsorten 

kommer barnet erbjudas vegetariskt alternativ.  

Upphandling och inköp 

Enligt kostenheten är fågelprodukter de enda anbudsprodukter som serveras 

som kan vara ritualslaktade. När det gäller fågelprodukter sker slakt oftast 

utifrån samma metoder oavsett var djuret slaktas. Dessa metoder 

överensstämmer till stor del med de metoder som används vid halalslakt, 

och därmed har de kycklingprodukter som köps in halalmärkning. Att köpa 

in kyckling utan halalmärkning skulle innebära en kraftig fördyrning, vilket 

det i dagsläget inte finns resurser för. 

Vid livsmedelsupphandlingar i Håbo kommun ställs inga krav på varan när 

det gäller slaktmetoder. Lagen medger dock kravställning vad gäller 

djurskydd.  

Djurskyddskrav  

Som nämns i motionen är de djur som slaktas med rituella metoder i Sverige 

skyddade från lidande genom den svenska djurskyddslagstiftningen. 

Kostenheten bedömer att djurskyddet i Danmark och Tyskland generellt sett 

är sämre än i Sverige. Dock påverkar skillnaderna i djurskydd inte själva 

slaktprocessen, utan snarare är det djurhållningen innan slakt och 

antibiotikaanvändning som är sämre i dessa länder än i Sverige. Själva 

slakten sker med samma metoder som i Sverige. Danmark, som mycket av 

kommunens kyckling kommer från, har dessutom infört förbud mot rituell 
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slakt utan bedövning, vilket innebär att den kyckling som serveras slaktats i 

enlighet med de regler som gäller i Sverige.  

Att kommunen köper kött från Danmark och Tyskland idag har med priset 

att göra. Det är betydligt mer kostsamt att köpa svenskt kött och om 

kommunen ska börja göra det krävs att pengar avsätts för ändamålet. I 

dagsläget finns inte resurser 

Kommande kostpolicy 

Kommunfullmäktige fattade 2017-02-27  beslut om att en kostpolicy ska tas 

fram. Denna kostpolicy blir ett politiskt dokument som ger tjänstemännen 

riktlinjer för de prioriteringar och kravställningar som ska göras i framtida 

livsmedelsupphandlingar.  

Avslutande bedömning 

Förvaltningen bedömer att de frågor som motionen lyfter inte är ett problem 

i Håbo kommun. Inga elever tvingas äta ritualslaktat kött (eller någon annan 

form av kött) om de inte vill det, utan alla erbjuds vegetariska alternativ. 

Likaså är det halalslaktade kött som köps in slaktat enligt svenska 

djurskyddskrav, även om köttet kommer från Danmark. Djurskyddet i 

Danmark är problematiskt, men alltså inte just i samband med själva 

slakten. 

En kostpolicy kommer också att arbetas fram, i enlighet med 

kommunsfullmäktiges beslut. Förvaltningen bedömer att det finns goda 

anledningar att i samband med detta arbete se över de krav som ska ställas 

vid livsmedelsupphandlingar, bland annat vad avser djurskydd. Alla 

ställningstaganden kring hurdana krav kommunen ska ställa vid 

livsmedelsupphandlingar får hanteras vid framtagandet av denna. Dock 

bedömer förvaltningen mot ovanstående bakgrund att det inte finns behov 

av ett särskilt ställningstagande kring just ritualslaktat kött.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Uppföljning 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Motion   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären – för kännedom 

Kostenheten – för åtgärd 

Kansliet   

 



 

Motion om ritualslaktat kött i kommunens verksamheter 

 
I dagsläget är med stor sannolikhet en del av det livsmedlet som serveras i kommunens verksamheter 
ritualslaktat. För den som vill undvika att äta religiöst slaktat kött är det upp till var och en att ta reda på 
det genom att fråga till exempel skolans personal. För den som inte är uppmärksam, finns det alltså en 
risk att äta religiöst slaktat kött mot sin vilja. Sverigedemokraterna föreslår istället att det serveras 
vegetariska alternativ till de som bland köttprodukter endast äter ritualslaktat. 
 
Kött som ritualslaktas i Sverige innebär, tack vare våra djurskyddslagar, inte ett större lidande för 
djuren1. Kommunen importerar däremot kött från bland annat Tyskland och Danmark, som inte har 
lika bra djurskyddslagar som Sverige, varför det finns en stor risk att livsmedlet är ritualslaktat under 
former som innebär ett större lidande för djuren.  
 
Enligt skollagen ska utbildningen vara icke-konfessionell2. Vidare råder dessutom religionsfrihet i 
Sverige, men också negativ religionsfrihet; det vill säga rätten att avstå från religion. Religiöst slakat kött 
såsom halal är de facto ett religiöst utövande eftersom slakten sker i enighet med religiösa regler. Rätten 
att avstå från religion och religionsutövande är en självklarhet i Sverige.  Sverigedemokraterna anser att 
det skall vara en självklarhet även i Håbo kommun.  
 
En liknande motion har vunnit bifall i Staffanstorp kommun. Det finns alltså bevis för att 
implementeringen av motionens att-satser är möjlig. 
 
 
 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna  
 

     att ritualslaktat kött inte serveras i kommunens verksamheter 

     att de som önskar äta ritualslaktat kött erbjuds vegetariska alternativ 

 
 
Bålsta den 25 maj 2016 
 
Linnea Bjuhr 
 
Ledamot (SD) Håbo kommunfullmäktige 

                                                 
1  
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b
711fa9dda7a18000220.html 

 
2 Skollag (2010:800) 1 kap. Inledande bestämmelser 

 6§ Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-
konfessionell. 
 7§ Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-
konfessionell. 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b711fa9dda7a18000220.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b711fa9dda7a18000220.html


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-01 KS 2016/00133 nr 72666 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Motion: Behov av korttidsboende i Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vård- och 

omsorgsnämndens yttrande.    

 

Sammanfattning 

Eva Staake (S) och Agneta Hägglund (S) har i motion daterad 2016-02-24 

föreslagit att kommunen snarast ska påbörja projektering av ett nytt 

korttidsboende, samt att i samband med detta undersöka möjligheterna till 

integrering av rehablokaler.  

Kommunfullmäktige remitterade 2016-02-29 § 26 motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har vidareremitterat 

ärendet till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.  

I nämndens yttrande, vilket inkom 2017-01-11, kan i sammanfattning 

följande utläsas: 

Socialförvaltningens samlade bedömning är att det utifrån rådande 

förutsättningar inte är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget bygga 

alternativt hyra moduler för att tillskapa fler korttidsplatser. Behovet av 

korttidsplatser är tillgodosett genom den upphandling som nyligen 

genomförts. Dessutom planeras ytterligare 7-8 platser för korttidsvård i det 

nya äldreboendet vid Kyrkcentrum. Förvaltningens bedömning är därmed 

att det finns tillräckligt många platser, nuvarande och i planering för 

framtiden. 

Yttrande har även inhämtats från kommunala pensionärsrådet och 

handikapprådet. Råden vill påtala att behovet av äldreboendeplatser och 

korttidsplatser har tagit upp i det kommunala pensionärsrådet under en 

längre tid och att processen kring detta därmed har varit alldeles för 

långsam. Ledamöterna i de båda rådens arbetsutskott framför att de ställer 

sig kritiska till hanteringen av frågan om korttidsboende generellt och 

konstaterar att kommunen starkt bör prioritera att tillräckligt antal 

korttidsplatser ska finnas inom kommunen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till vård- och 

omsorgsnämndens beredning av ärendet.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

Socialförvaltningen anför följande i tjänsteskrivelse 2017-01-09: 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-01 KS 2016/00133 nr 72666 

 

Att bygga ett fristående korttidsboende med till exempel 10 platser innebär 

relativt sett höga driftskostnader per plats framför allt därför att det behövs 

två nattpersonal. 

Produktionsmässigt är ett alternativ till att bygga att hyra moduler. Vid 

förfrågan om produktionstiden för dessa som gjordes i augusti/september år 

2016 blev svaret att det skulle ta 14-18 månader. 

Förvaltningens bedömning är att det inte är ekonomiskt försvarbart att i 

dagsläget bygga alternativt hyra moduler för ett korttidsboende. Behovet av 

korttidsplatser är också tillgodosett med den upphandling som nyligen 

genomförts. Förvaltningens bedömning är att det finns tillräckligt många 

platser. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2016-02-24 

– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-09 

– Gemensamt arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 82 

– Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10 § 2   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionärerna  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-01-10  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 2 Dnr 2016/00037  

Svar på motion om att påbörja projektering av ett nytt kortids-
boende samt möjligheter till rehablokaler 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att, som svar på kommunstyrelsen 

remiss kring projektering av ett nytt korttidsboende, yttra sig i enlighet 

med förvaltningens tjänsteskrivelse och föreslå avslag på motionen.  

Sammanfattning  

Till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2016 lämnade soci-

aldemokraterna i Håbo kommun, genom Eva Staake och Agneta Hägglund, 

en motion där man föreslog att kommunstyrelsen snarast skulle få i uppdrag 

att påbörja projekteringen av ett nytt korttidsboende. Man yrkade också att 

man i samband med projekteringen skulle undersöka möjligheterna till inte-

grering av rehab lokaler. Den 29 april beslutade kommunstyrelsen på dele-

gation att överlämna motionen till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2016-12-06 beslutade 

nämnden att återremittera ärendet för att få in synpunkter från det kommu-

nala pensionärsrådet och det kommunala handikapprådet. Ett gemensamt 

möte med de båda rådens arbetsutskott hölls den 19 december.  

Vid detta möte påtalade de båda rådens arbetsutskott att behovet av äldrebo-

endeplatser och korttidsplatser har tagits upp i det kommunala pensionärsrå-

det under en längre tid samt att processen kring detta har varit alldeles för 

långsam. Ledamöterna i de båda rådens arbetsutskott framför att de ställer 

sig kritiska till hanteringen av frågan om korttidsboende generellt och kon-

staterar att kommunen starkt bör prioritera att korttidsplatser ska finnas 

inom kommunen.  

Ärendet 

I nuläget har förvaltningen upphandlat fem leverantörer av korttidsplatser 

som kan avropas vid behov. Platserna finns inom 6 mils radie från Bålsta. 

Det betyder att det för närvarande finns tillgång till korttidsplatser utifrån 

behov som kan uppstå.  

Dock kan det naturligtvis vara så att någon eller några personer avstår från 

en plats man skulle behöva utifrån att det inte är lokalt i Bålsta. Det är dock 

också så att det i kommunens egen regi finns åtta korttidsplatser på Pomona 

och 3-4 korttidsplatser för demenssjuka personer på Solängens äldreboende. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-01-10  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 2 Dnr 2016/00037 

Dåvarande socialnämnden beslutade den 30 september 2014, förutsatt att 

kommunfullmäktige beslutade om ett budgettillskott till nämnden om 3 900 

tkr för 2015, att ett korttidsboende på Plommonvägen 6 skulle öppnas janu-

ari 2015. Den 25 maj 2015 beslutade kommunstyrelsen att avsluta ärendet 

då förvaltningens bedömning var att behovet av korttidsplatser skulle klaras 

under 2015 med de befintliga platserna. 

I det nya äldreboende som förväntas vara klart för inflyttning våren 2019 

planeras för en särskild avdelning med 7-8 platser för korttidsvård.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Att bygga ett fristående korttidsboende med till exempel 10 platser innebär 

relativt sett höga driftskostnader per plats framför allt därför att det behövs 

två nattpersonal. 

Produktionsmässigt är ett alternativ till att bygga att hyra moduler. Vid för-

frågan om produktionstiden för dessa som gjordes i augusti/september år 

2016 blev svaret att det skulle ta 14-18 månader. 

Förvaltningens bedömning är att det inte är ekonomiskt försvarbart att i 

dagsläget bygga alternativt hyra moduler för ett korttidsboende. Behovet av 

korttidsplatser är också tillgodosett med den upphandling som nyligen ge-

nomförts. Förvaltningens bedömning är att det finns tillräckligt många plat-

ser.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse 2017-01-09, dok.nr 2139 

– Protokoll 2016-12-19 § 82 från gemensamt arbetsutskott KPR/KHR 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-12-06 § 80 

– Motion 2016-02-24 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      

 



 

 

Socialdemokraterna i Håbo 

 

Till Håbo Kommunfullmäktige 29 februari 2016 

Motion från Socialdemokraterna 

Inrättande av ett kortidsboende. 

 

Vi Socialdemokrater beslutade hösten 2014 att det så kallade A- huset skulle återigen öppnas 

som kortidsboende, bland annat för att anhörigvårdare skulle få en möjlighet till avlastning. 

Kostnaden var beräknad till 3,9 miljoner. Beslutet revs upp av det nya styret. Efter det så har 

frågan om ” malts” om ett flertal gånger. 

 Lisbeth Bolin ordförande i Vård och Omsorgsnämnden uttrycker sig på följande sätt med an-

ledning av att beslutet upphävdes” efterfrågan av korttidsboende är ojämn, men vi kommer att 

hålla uppsikt över utvecklingen”. Detta var för mindre än ett år sedan. Tyvärr så verkar inte 

den kollen vara tillräcklig för nu så skickar Håbo Kommun våra äldre i behov av kortidsplat-

ser till andra kommuner i landet. 

Detta är oacceptabelt, och det vi med säkerhet vet så är det att behovet kommer att öka. 

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i 

uppdrag 

     Att snarast påbörja en projektering av ett nytt kortidsboende i Håbo Kommun. 

     Att i samband med projekteringen undersöka möjligheterna till integrering av rehablokaler. 

 

 

Håbo 2016-02-24 

För Socialdemokraterna i Håbo 

 

Eva Staake                                         Agneta Hägglund 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-15 KS 2016/00166 nr 72947 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Motion: Införande av generationsbryggor mellan barn och äldre 
via äldreboenden, föreningar och skolor 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att i 

samråd med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att införa 

generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar 

och skolor.   

 

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo Thonfors (-) har lämnat en motion till 

fullmäktige med förslaget att kommunen ska utreda möjligheterna att införa 

generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och 

skolor.  

Motionen överlämnades 2016-02-29 § 29 av fullmäktige till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan 

vidareremitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden och vård- och 

omsorgsnämnden för yttrande. Nämndernas yttranden inkom 2016-06-27 

respektive 2017-02-13. 

Båda nämnderna ställer sig positiva till att en utredning görs i enlighet med 

motionärernas intentioner. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att 

tillägga och föreslår därmed att motionen ska bifallas.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utredningen förutsätts hanteras inom befintlig ram och resurstilldelning.  

Uppföljning 

Beslutet och genomförandet av utredningen följs upp av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2015-12-06 

– Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-15 § 57 

– Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-07 § 5   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionärerna 

Barn- och utbildningsnämnden – För åtgärd 

Vård- och omsorgsnämnden – För kännedom  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-02-07  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 5 Dnr 2016/00038  

Motion - Införande av generationsbryggor mellan barn och äldre 
via äldreboenden, föreningar och skolor 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden samtycker till motionens förslag till utredning 

inom området och översänder den till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

I en motion till kommunfullmäktige skriver Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo Thon-

fors (SD) att personer som bott i Håbo kommun sedan de var små har ofta kun-

skaper, anekdoter och berättelser om bygden som är svåra att hitta i läroböcker 

eller på internet. Dessa berättelser utgör en viktig del i den lokala och svenska 

kulturen samt historian. Att bevara de äldres kunskaper och berättelser är av 

största vikt om man vill ha en historisk förankring i kommunen. Barn tycker 

om att lyssna på sagor och berättelser och äldre tycker om att berätta sådana. 

Därför är det idealiskt med så kallade generationsbryggor mellan kommunens 

barn och äldre. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: Att kommunen ut-

reder möjligheterna att införa generationsbryggor mellan barn och äldre via 

äldreboenden, föreningar och skolor.  

Barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning är att erfarenheter från bland 

annat klassmorfar varit positiva. Att ytterligare utveckla denna typ av kontakter 

och relationer över generationsgränserna är sannolikt något som kan vara till 

glädje för både barn och äldre samt sannolikt också för generationen däremel-

lan. 

Socialförvaltningen föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden samtycker till 

motionens förslag till utredning inom området.     

Beslutsunderlag    

– Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-04, dok.nr 2136 

– Delegationsbeslut KS, 2016-04-29 

– Protokoll från kommunfullmäktige § 29, 2016-02-29 

– Motion, införande av generationsbryggor, daterad 2015-12-06 

Beslutsgång    

Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden bifaller förvaltningens för-

slag och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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Införande av generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och 
skolor 

 
Personer som bott i Håbo kommun sedan de var små har ofta kunskaper, anekdoter och 
berättelser om bygden som är svåra att hitta i läroböcker eller på internet. Dessa berättelser 
utgör en viktig del i den lokala och svenska kulturen samt historian. Att bevara de äldres 
kunskaper och berättelser är av största vikt om man vill ha en historisk förankring i 
kommunen. Barn tycker om att lyssna på sagor och berättelser och äldre tycker om att 
berätta sådana. Därför är det idealiskt med så kallade generationsbryggor mellan 
kommunens barn och äldre.  
 
Ett liknande exempel på generationsbryggor är klassmorfar-systemet, vilket generellt sett är 
uppskattat bland barn och äldre, varför generationsbryggor torde vara ett vinnande koncept.  
 
Genom samarbete mellan kommunens skolor, äldreboenden samt föreningar som 
exempelvis PRO, kan detta genomföras.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
 
Att kommunen utreder möjligheterna att införa generationsbryggor mellan barn och äldre 
via äldreboenden, föreningar och skolor.  
 
 
Linnea Bjuhr (SD) 
Pirjo Thonfors (SD) 
 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-16 KS 2016/00355 nr 72969 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Motion: Säkra busshållplatser i hela kommunen  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.   

 

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) och Robert Kohlström (SD) har lämnat en motion till 

fullmäktige med förslaget att kommunen ska verka för att busshållplatserna 

inom kommunen ska säkras, där behov finns. Motionärerna tar till exempel 

upp att elever och äldre som reser med buss från kommunens kransorter på 

flera ställen får stå i dikeskanten vid vägen och vänta på bussen, dessutom 

utan skydd från väder och vind. 

Kommunstyrelsens förvaltning håller med om att det är viktigt med säkra 

busshållplatser i kommunen och håller också med om att det finns brister i 

nuvarande busshållplatser. I kommunens yttrande över den nya länsplanen 

för transportinfrastruktur (dnr 2016/636) har förvaltningen föreslagit att 

åtgärder för att säkra kommunens busshållplatser prioriteras högt, som 

prioritet 4 av 14 punkter. Yttrandet fastställdes av kommunstyrelsen 2017-

02-13 § 14.  

Kommunen kommer alltså att verka för säkra busshållplatser i enlighet med 

motionens intentioner och därmed föreslås motionen bifallas. 

Viktigt att nämna i sammanhanget är dock att kommunen ensam inte kan se 

till att busshållplatserna inom kommunen säkras. Kollektivtrafiken ryms inte 

inom den kommunala kompetensen utan handhas av region Uppsala. UL 

ansvarar för busshållplatsernas utformning ovan mark och väghållaren för 

själva angöringen i marken. På landsbygden är det ofta Trafikverket som är 

ansvarig väghållare. Ett bifall till motionen innebär således att kommunen, 

genom de kanaler som står till buds, ska verka för en upprustning och 

uppsäkring av busshållplatserna inom kommunen.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp.  

Beslutsunderlag 

– Motion 2016-05-22   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionärerna 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-16 KS 2016/00355 nr 72969 

 

Plan- och utvecklingsavdelningen – För åtgärd  

 



 

Motion om säkra busshållplatser i hela kommunen 

Varje dag reser elever med buss från kommunens kransorter till Bålsta tätort för att ta sig till skolan.  På 
flera platser innebär detta att barn behöver stå i dikeskanten på grund av att det inte finns ordentliga 
busshållplatser. Bland annat är det vanligt både i Krägga och i Skokloster. Att på och avstigning sker vid 
ett dike kan även försvåra för de äldre i vår kommun. Det är bara en tidsfråga innan en olycka sker, 
varför kommunen bör åtgärda detta snarast.  
 
Vid flera busshållplatser finns heller inget skydd mot regn, vilket har till följd att elever och andra 
resenärer ibland blir genomvåta i väntan på bussen. Att sedan sitta vid skolbänken med våta kläder stjäl 
fokus från den viktiga inlärningen.  
 
Det är därutöver reglerat enligt lag att den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter som 
huvudman inom skolväsendet ska verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas 
så att olyckor i möjligaste mån undviks1. Att eleverna står i dikeskanten när de väntar på bussen är således 
inte förenligt med att vad lagen föreskriver.  
 
Kommunens invånare och framförallt skolelever förtjänar trygga och säkra vägar till och från skolan eller 
arbetsplatsen. Det finns ingen anledning till att avvakta med att vidta åtgärder, varför 
Sverigedemokraternas förhoppning är att implementering av motionens intention kan ske skyndsamt. 
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 
 

 att kommunen verkar för att de busshållplatser som i dagsläget är undermåliga, i enlighet med 
motionens beskrivning, och vid vilka det sker en stor på och avstigning av skolelever förbättras 
med busskurer.  

 
 
Bålsta den 22 maj 2016 
 
 
 
Linnea Bjuhr 
 
Ledamot (SD) Håbo kommunfullmäktige 
 

 
Robert Kohlström 

 
Ledamot (SD) Håbo kommunfullmäktige 

 

                                                 

1  http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19700340.HTM 

 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19700340.HTM
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Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Motion: Inrättande av samåkningsparkering 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat motion om inrättande av 

samåkningsparkering, inlämnad av Michael Rubbestad (SD), till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Av motionen framgår följande: ”Vid motorvägsavfarten ”Trafikplats 

Draget” till Bålsta tätort från E18 finns en grusplan som idag godtyckligt 

nyttjas som en parkering, oftast för pendling då den används som en 

mötesplats för personer som lämnar ett fler fordon och sedan ingår i någon 

form av samåkning. På flera platser i landet har man upprättat så kallade 

”samåkningsparkeringar” där man har möjlighet att möta upp sina 

medresenärer, parkera en eller fler bilar och sedan samåka till och från 

arbetsplatsen eller annan destination. Införandet av denna typ av parkeringar 

är både bra för miljön då de uppmuntrar samåkning men ger tack vare 

rådande reglemente även nödvändig skyltning med mera för att en säker 

parkering kan genomföras och att minska trafikfaran för in/utpasserande 

från parkeringen samt förbipasserande på huvudleden.”  

Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären att kommunfullmäktige 

beslutar att berörd förvaltning inleder dialog med Trafikverket för att se 

över möjligheten att införa en samåkningsparkering på den plats vid E18 

avfart ”Trafikplats Draget” till Bålsta som idag redan används för 

ändamålet. 

Kommunstyrelsen förvaltning har berett ärenden och både den gatuenheten 

och plan- och utvecklingsavdelningen tillstyrker motionens andemening och 

resonemang. Åtgärder i linje med motionärens förslag har redan genomförts 

av förvaltningen, efter beslut i kommunstyrelsen. Bland annat har 

etableringen av en samrådsparkering lyfts fram som en önskvärd åtgärd i 

kommunens remissvar på länstrafiksplanen.  

Förvaltningen vill dock understryka att trafikverket är väghållare vid draget, 

och att det begränsar kommunens möjlighet att besluta om faktiska åtgärder. 

Men att påtala behovet för trafikverket inom ramen för de återkommande 

möten och diskussioner som förvaltningen har med trafikverket, vilket 

också föreslås i motionen, är självfallet görbart.  

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen bifalls.   
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga direkta kostnader. 

Uppföljning 

Beslutet föranleder inga behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Motion om samåkning 

– KF 2016-09-26, § 108   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionär  

Förvaltningschef Bygg- och miljö  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-09-26  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 108 Dnr 2016/00516  

Anmälan av ny motion: Inrättande av samåkningspar-
kering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för bered-

ning.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion med förslaget att en 

samåkningsparkering ska inrättas vid motorvägsavfarten ”Trafikplats Dra-

get” till Bålsta tätort från E18. Idag sker redan parkering på den grusplan 

som finns där, men användningen bör ske i mer ordnade former. Motionären 

föreslår därför följande: 

"Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning inleder dialog med 

Trafikverket för att se över möjligheten att införa en samåkningsparkering 

på den plats vid E18 avfart ”Trafikplats Draget” till Bålsta som idag redan 

används för ändamålet."  

Beslutsunderlag 

Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet 
 

 



Kanal:  Epost 
Från:  ciceron@habo.se 
Skickat:  2016-10-05 15:43:18 
Till:  jonas.eliasson@habo.se 
Ämne:  Expediering beslut, KF 2016-09-26 § 108 Motion: Inrättande av samåkningsparkering 
Bifogade filer: Beslut-201600516.docx 
 
 
 
Hej, 
 
Översänder bifogat beslut – för åtgärd 
 
 
Detta meddelande går inte att besvara 
 
Stina Gabrielsson 
Arkivarie 
 
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80  BÅLSTA 
Telefon 0171-525 00 
www.habo.se 
  
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
 



 

 

2016-09-20 

Motion: Inrättande av samåkningsparkering 

 

Vid motorvägsavfarten ”Trafikplats Draget” till Bålsta tätort från E18 finns en grusplan som idag 

godtyckligt nyttjas som en parkering, oftast för pendling då den används som en mötesplats för 

personer som lämnar ett fler fordon och sedan ingår i någon form av samåkning. 

Sverigedemokraterna välkomnar att personer samåker för såväl miljöns som privatekonomins skull 

för att nämna några skäl men ser gärna att detta sker i mer ordnade former. Idag är in och utfarten 

till denna provisoriska parkering skymd med dålig sikt utan speglar, det saknas skyltning om att 

parkeringen och in/utfarten ens existerar och det finns inga bestämmelser om på vilket sätt eller hur 

länge ett fordon kan parkeras. 

På flera platser i landet har man upprättat så kallade ”samåkningsparkeringar” där man har möjlighet 

att möta upp sina medresenärer, parkera en eller fler bilar och sedan samåka till och från 

arbetsplatsen eller annan destination. Införandet av denna typ av parkeringar är både bra för miljön 

då de uppmuntrar samåkning men ger tack vare rådande reglemente även nödvändig skyltning med 

mera för att en säker parkering kan genomföras och att minska trafikfaran för in/utpasserande från 

parkeringen samt förbipasserande på huvudleden. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning inleder dialog med Trafikverket för 

att se över möjligheten att införa en samåkningsparkering på den plats vid E18 avfart 

”Trafikplats Draget” till Bålsta som idag redan används för ändamålet. 

 

 

Michael Rubbestad (SD) 
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Motion: Kommunal hyresgaranti 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för kommunal 

hyresgaranti i Håbo kommun. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente 

för socialnämnden. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att tillse att erforderliga 

beslut som möjliggör ett kommunalt brukande av hyresgarantier fattas så 

snart som möjligt.      

 

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt (S) har i en motion till den 13 juni föreslagit att Håbo 

kommun ska införa en kommunal hyresgaranti att omfatta såväl Håbohus 

som privata hyresvärdar. En kommunal hyresgaranti är i grunden ett 

borgensåtagande som innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst 

som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå 

har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till socialnämnden för yttrande 

och nämnden är positiv till förslaget. 

Kommunstyrelsens förvaltning menar att det för Håbo kommun är 

angeläget, bland annat med bakgrund av att kommunens åtagande inom 

ramen för bosättningslagen kan komma att skapa vissa ansträngningar på 

bostadsmarknaden, att så snart som möjligt kunna införa hyresgaranti. 

Därför har förvaltningen tillsammans med tjänstemän från 

socialförvaltningen arbetat fram förslag till riktlinjer som ämnar sätta ett 

ramverk för hur den kommunala hyresgarantin ska fungera i Håbo. Likaså 

behöver kommunfullmäktige besluta om att formellt delegera ansvaret för 

handläggning och beslut i frågor rörande kommunal hyresgaranti till 

socialnämnden, via en justering av nämndens reglemente. Föreslagen 

förändring är gulmarkerad i underlaget. 

Sammantaget är förvaltningen bedömning att det på många sätt vore positivt 

att införa ett system med kommunala hyresgarantier och föreslår därför 

kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.       

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kommunen tar i och med detta en ekonomisk risk och får då en 

engångssumma om 5 000 kronor per garanti från Boverket. Ersättningen 
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betalas ut även om den enskilde sköter sin hyra. Skulle kommunen vid något 

tillfälle behöva betala mer än 5 000 kronor så kan man inte få ytterligare 

medel från boverket. Däremot har kommunen då en fordran på den aktuella 

hyresgästen.  

Uppföljning 

Beslutet föranleder inga behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse  

– Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 

– Reglemente för socialnämnden    

__________ 

Beslut skickas till 

Socialnämnden  

Motionär  

 



 

 

Reglemente för socialnämnden 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Kanslichef 

Antaget: KF §XXX, 2017-XX-XX  
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Reglemente för socialnämnden 

Utöver vad som är föreskrivet i det allmänna nämndreglementet, 

kommunallag så gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Övergripande uppgifter 

1 § 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande huvudområden; 

• Individ- och familjeomsorgsverksamhet enligt socialtjänstlagen, 

inklusive försörjningsstöd till familjer och enskilda, lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM), och annan särskild lagstiftning. 

• Vårdnad och umgängesrätt 

• Utredningar avseende ensamkommande flyktingbarn 

• Mottagande av ensamkommande flyktingbarn till och med 21 år 

• Våld i nära relationer 

• Familjerådgivning till den som begär det 

• Handläggning av adoptionsärenden 

• Arbetsmarknadsåtgärder 

• Flyktingmottagning, boende och samordningsansvar för 

integrationsfrågor 

• Konsumentrådgivning 

• Utdelning av medel ur Sociala Samfonden 

• Föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde 

• Alkohollagen 

• Tobakslagen 

• Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

• Budget- och skuldrådgivning 

• Hushållsekonomisk rådgivning 

•  Hyresgarantier enligt lag om vissa kommunala befogenheter  



 

 

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Socialchef 

Antaget: KF 2017-xx-xx, § x 
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1. Bakgrund 

Med stöd i Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, får en 

kommun gå i borgen för ett enskilt hushåll i syfte att säkra dess tillgång till 

en hyresbostad. Det krävs att hushållet då får en hyresbostad med möjlighet 

att efter två år besittningsrätt och att behovet av en sådan bostad inte kunnat 

tillgodoses på annat sätt.  

Väljer kommunen att utfärda hyresgarantier med stöd av denna lag kan 

statligt bidrag utbetalas till kommunen enligt förordningen (2007:623) om 

statligt bidrag för kommunala hyresgarantier. 

2. Syfte 

Kommunala hyresgarantier ska fungera som hjälp för personer som har 

tillräckligt god ekonomi för att klara boendekostnaderna, men som ändå har 

svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Det kan till exempel vara 

personer som saknar fast anställning, har en betalningsanmärkning eller 

nyanlända med statlig etableringsersättning. Dessa riktlinjer syftar till att 

tydliggöra hur den kommunala hyresgarantin ska fungera i Håbo kommun. 

3. Kommunal hyresgaranti 

En kommun får lämna en hyresgaranti om garantin innebär att ett hushåll får 

en hyresbostad med besittningsskydd och om det enskilda hushållets behov 

av en sådan bostad inte kan tillgodoses på annat sätt, enligt Lag (2009:47, 2 

kap. § 6) om vissa kommunala befogenheter. Det är upp till kommunen att 

bedöma om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Hyresgarantin fråntar inte 

det enskilda hushållets ansvar för hyran, kommunen kan kräva in dessa 

pengar i efterhand. 

Kommunen kan själv välja hur den kommunala hyresgarantin och 

borgensåtagandet ska vara utformat och vad det ska omfatta. Enligt 

förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier, 

kan en kommun få utbetalat 5000 kr per utfärdad garanti. 

Boverket administrerar dessa bidrag och följande förutsättningar behöver 

vara uppfyllda för bidrag ska utbetalas; 

 Kommunen bedömer hushållets betalningsförmåga vara 

tillräckligt god för att utan försörjningsstöd enligt 

socialtjänstlagen kunna fullgöra hyresbetalningar. 

 Den kommunala hyresgarantin omfattar minst sex månaders 

hyra och gäller under minst två år. 

 Den eller de som hyresgarantin avser får ett förstahandskontrakt 

på en bostad. 

I Håbo kommun hanteras beslut och administration av hyresbidrag av 

socialnämnden. I nämndens hantering gäller följande förutsättningar för att 

en sökande ska beviljas hyregaranti: 
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1. Sökande ska vara folkbokförd i Håbo kommun och ha vistats i 

kommunen under minst sex månader innan inlämnad ansökan 

om hyresgaranti. 

2. Sökanden ska själv ansöka om kommunal hyresgaranti. 

3. Sökanden godkänns ej som hyresgäst om kommunen ej lämnar 

hyresgaranti. En skriftlig förklaring med motivering ska 

inhämtas från hyresvärd. Alla andra möjligheter; privat 

borgensåtagande, andra hyresvärdar osv, ska vara uttömda, 

liksom boende i andra kommuner i Sverige, efter individuell 

bedömning. 

4. Sökanden ska med hyresgarantin erhålla ett tills vidare kontrakt 

på hyresrätt med besittningsskydd. 

5. Sökanden ska ej vara berättigad boende enligt socialtjänstlagen 

eller annan lagstiftning; särskilt boende, trygghetsboende eller 

motsvarande. 

6. Sökanden ska ha ekonomiska förutsättningar att klara sitt 

boende, det vill säga ha förmåga att själva betala sina 

månadshyror.  

3.1 Bedömning 

Den enskilde ansöker hos kommunen om hyresgaranti. Kommunens 

handläggare ska därefter bedöma om hyresgarantin är en förutsättning för att 

hushållet ska kunna få ett förstahandskontrakt. Hyresgaranti ska ej beviljas 

om kommunen bedömer att behovet av bostad kan tillgodoses på annat sätt. 

Bedömning görs sedan av hushållets betalningsförmåga. Den ska utgå från 

skriftliga uppgifter och en budget som visar om hushållet har tillräckligt god 

ekonomi för att betala hyran.  

Uppgifter som ska ingå i behovsprövningen är; 

Hushållets inkomster 

 Inklusive generella bistånd som bostadsbidrag, studiestöd, 

sjukförsäkring, a-kassa. En helhetsbedömning görs med 

bidragens tidsbegränsning i åtanke. Försörjningsstöd enligt 

socialtjänstlagen samt etableringsersättning enligt lagen om 

vissa etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare får inte 

räknas med. 

Hushållets utgifter 

 Hyra 

 Bil 



 

 RIKTLINJE 5(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-31 KS 2016/00382 nr 72639 

 

 Mat 

 Media (telefon, tv, bredband) 

 Kläder/skor 

 Fritid/lek 

 Hygien 

 Försäkringar (hem, olycksfall) 

 Förbrukningsvaror 

Som utgångspunkt används Konsumentverkets ”skäliga 

levnadsomkostnader” men de faktiska kostnaderna för det enskilda hushållet 

ska ingå i bedömningen. 

Tillgångar och skulder 

 Sparande ex sparkonton, fonder, aktier 

 Skulder ex studie, kontokort, billån 

 Skulder till Håbo kommun innebär att ansökan om hyresgaranti 

ska bedömas restriktivt. Hyresgaranti beviljas inte av Håbo 

kommun om den sökande har en aktuell hyreskuld till 

kommunen (det vill säga en skuld till ett tidigare så kallat socialt 

kontrakt) 

Kreditupplysning 

 Betalningsanmärkningar 

Hemförsäkring 
För att hyresgaranti ska beviljas krävs att den sökande har tecknat en 

hemförsäkring. Kvitto på detta ska uppvisas senast i samband med 

beviljande av ansökan. 

3.2 Dokumentation 

Varje bedömning och beslut ska dokumenteras. 

Som komplement till förordning (2007:623) om statligt bidrag för 

kommunala hyresgarantier finns Boverkets Vägledning för hyresgarantier 

(2012) där bland annat stöd ges för bedömning av behovs- och 

betalningsförmåga samt hur ansökan praktiskt går till. Handläggare av 

hyresgarantier ansvarar för ansökan om bidrag hos Boverket, vilket kan 

göras fyra gånger per år. 

3.3 Garantins omfattning 

Hyresgarantin innebär att kommunen åtar sig att svara för hyresgästens 

skuld såsom för egen skuld och hyresvärden kan kräva betalning direkt från 
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kommunen, så kallad proprieborgen. Hyresgarantin gäller i två år och ska 

omfatta minst sex månadshyror. Kommunen gan besluta om längre 

giltighetstid än två år, om detta är särskilt motiverat. 

 Hyresgarantin omfattar hyreskostnad för mellan 6-24 månader under 

löptiden och kan efter individuell prövning även innehålla andra kostnader 

som kan uppstå till följd av exempelvis vanvård, skadegörelse och i 

samband med avflyttning från lägenheten. Garanti för sådana övriga 

kostnader är dock ingen automatisk del av en hyresgaranti utan behöver 

särskilt preciseras av ansökan och av kommunens beslut. 

3.4 Avtal för hyresgarantin 

Kommunens beslut om hyresgaranti är en bilaga till hyresavtalet. I avtalet 

specificeras vad som ska ingå i hyresgarantiåtagandet och hur ersättning för 

vanvård eller onormalt slitage av hyresobjektet definieras och vilka krav 

som ställs på hyresvärden i denna fråga. 

Kommunen kan säga upp hyresgarantin med nio månaders uppsägningstid. 

Uppsägning kan dock tidigast ske till tidpunkt som infaller två år efter det 

att hyresgarantin började gälla. 

3.5 Infriande av garanti 

När hyresgästen inte betalar sin hyra i tid så kan hyresvärden rikta sitt krav 

direkt mot kommunen. 

Kravet som hyresvärden riktar mot kommunen kan omfatta hela eller delar 

av den utställda garantin. Om kommunen infriat delar av garantin kvarstår 

garantin i de delar som inte infriats. 

När kommunen har infriat garantin har kommunen rätt att kräva tillbaka 

pengarna från hyresgästen; så kallad regressrätt. 

3.6 Regress 

När kommunen infriat hela eller delar av garantin uppkommer regressrätten. 

Regressrätten aktiveras genom att en skrivelse skickas till hyresgästen där 

kommunen påpekar att den infriade garantin innebär att hyresgästen har ett 

betalningsansvar mot kommunen. Hyresgästen uppmanas att antingen betala 

skulden, eller ta kontakt med kommunen för en överenskommelse om hur 

skulden ska regleras. 

Om någon överenskommelse inte kan nås med hyresgästen kan ärendet 

drivas vidare genom ansökan om betalningsföreläggande. Om hyresgästen 

är försatt i konkurs kan en bevakningsskrivelse skickas till 

konkursförvaltaren. 

En överenskommelse om hur skulden ska regleras kan till exempel grundas 

på: 

 en amorteringsplan, 
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 ett skuldsaneringsförslag, antingen frivilligt eller beslutat av 

kronofogdemyndigheten/tingsrätten 

 ett engångsackord 

 



 
 

Motion 

Kommunal hyresgaranti 

 
 

Håbo kommun är en mycket attraktiv kommun men en lång kö till hyresrätterna. Tyvärr så 

innebär detta att många inte får möjlighet till ett eget boende i kommunen. Ett sätt att stötta är 

att införa kommunal hyresgaranti som finns i flera kommuner. 

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida som omfattar en 

hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet med en kommunal hyresgaranti är att ge stöd till 

hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots 

detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med 

besittningsskydd. Det kan till exempel bero på att den sökande har en projektanställning istället 

för en tillsvidareanställning, men har en löpande inkomst och ekonomi att klara en hyra. Andra 

exempel där en kommunal hyresgaranti kan vara en hjälp till ett eget boende är om du har en 

betalningsanmärkning och därför har svårt att få ett eget förstahandskontrakt eller om hyresvärden 

anser att du har för låg inkomst men att kommunen bedömer din inkomst som tillräcklig. Den 

kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den 

som söker får ett eget hyreskontrakt på en bostad.  

 

Med bakgrund av detta så föreslår vi därför att: 

 

1. Håbo Kommun inför kommunal hyresgaranti 

2. Detta skall gälla i Håbohus såväl som hos privatvärdar. 

 

 

 

 

För socialdemokraterna i Håbo  

Fredrik Anderstedt 
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Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Isabell Lundberg, plan- och utvecklingschef  
 
 

 

Exploateringsbudget för Bålsta Centrum, del av etapp 1 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsbudget för del av etapp 1 

Bålsta centrum.  

 

2. Kommunstyrelsen godkänner utredningar av förutsättningarna för en 

exploatering inom etapp 1 Bålsta centrum samt anläggning av tillfälligt 

och nytt busstorg och anläggning av pendlarparkering inom ramen för 

en total investeringsram om 33 miljoner kronor. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar om upplåning av 33 miljoner kronor för 

genomförande år 2017.    

 

Sammanfattning 

Bålsta centrum är ett av kommunfullmäktige utpekat angeläget 

stadsbyggnadsprojekt. Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta, som 

antogs av kommunfullmäktige 2010, föreslår förtätning i de centrala 

delarna, för att orten ska upplevas som en helhet. Målsättningen att bygga 

stad har ytterligare belysts i det detaljplaneprogram som arbetats fram för 

Bålsta centrum och som godkändes av kommunstyrelsen den 26 november 

2012.  

Stadsutvecklingen i full skala inom området förutsätter att dagens busstorg 

byggs om samt att ny parkering för pendlare anläggs när nuvarande 

parkeringsytor tas i anspråk för bebyggelse.  

Den ekonomiska bedömningen för hela den första etappen av Bålsta 

centrum visar ett positivt resultat för etappen med cirka 44 miljoner kronor. 

En exploateringsbudget för hela den första etappen förväntas vara klar för 

beslut i samband med att detaljplanen antas preliminärt vid årsskiftet 

2017/2018. Kommunen har beviljats bidrag från länsplan för investering i 

nytt busstorg och ny pendlarparkering med totalt 10 006 000 kr. Åtgärderna 

ska vidtas under 2017 annars blir kommunen återbetalningsskyldig. Såväl 

tillfälligt busstorg, nytt busstorg som pendlarparkering kan anläggas utan att 

den nya detaljplanen för etapp 1 behöver antas och vinna laga kraft. 

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner fortsatta utredningar 

av förutsättningarna samt anläggning av ett tillfälligt busstorg, ett nytt 

busstorg och ny pendlarparkering inom den första etappen av Bålsta 

centrum inom ramen för en exploateringsbudget om 33 miljoner kronor. 

Förvaltningen föreslår vidare att Kommunstyrelsen underställer beslutet för 

kommunfullmäktiges godkännande.   
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Ärendet 

Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta, som antogs av 

kommunfullmäktige 2010, föreslår förtätning i de centrala delarna, för att 

orten ska upplevas som en helhet. Centrum ska byggas ihop med stationen 

för att skapa ett tydligt samband. För att förstärka upplevelsen av att vara i 

ett centrum är målet att skapa en bebyggelse som upplevs som en stad. Det 

gäller i de mest centrala delarna. Målsättningen att bygga stad har ytterligare 

belyst i det detaljplaneprogram som arbetats fram för Bålsta centrum och 

som godkändes av kommunstyrelsen den 26 november 2012. 

Planprogrammet för Bålsta centrum innehåller ett stort antal nya bostäder 

direkt vid järnvägsstationen, centrumbyggnaden och längs 

Stockholmsvägen. Centrumområdet får en tydlig stadskärna med gator, torg 

och parker som omges av stadsbebyggelse. 

 

Arbete pågår nu med att ta fram en detaljplan för den första etappen av 

Bålsta centrum. Förslaget har varit på samråd och bearbetas nu inför 

granskning som förväntas ske efter sommaren 2017 inför ett antagande vid 

årsskiftet 2017/2018. 

Tidigare beslut i ärendet 

 

Beslut Datum Beslutande 

Uppdrag att ta fram ett 

detaljplaneprogram för Bålsta 

centrum 

2008-03-10 Kommunstyrelsen 

Antagande av fördjupad 

översiktsplan 

2010-06-14 Kommunfullmäktige 

Godkännande av planprogram 2012-11-26 Kommunstyrelsen 

Uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för Resecentrum och 

stationsområdet, i Bålsta tätort 

2012-11-12  Kommunstyrelsen 

Godkännande av idé- och 

gestaltningsprogram 

2014-05-19 Kommunstyrelsen 

Beslut om markanvisningar etapp 

1 till Magnolia Bostad Ab, COOP 

och Håbohus AB. 

2015-04-13 resp  

2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

Genomförandebeslut för del av 

etapp 1 Bålsta Centrum 

2016-10-17 Kommunstyrelsen 

 

Nästa beslutstillfälle i ärendet beräknas ske i september 2017 för 

kommunstyrelsens beslut om att skicka detaljplaneförslaget på granskning. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Den ekonomiska bedömningen för hela den första etappen av Bålsta 

centrum visar ett positivt resultat för etappen med cirka 44 miljoner kronor. 

När detaljprojektering och upphandling av de allmänna anläggningarna skett 

och detaljplanen vunnit laga kraft ska en exploateringsbudget för hela den 

första etappen beslutas. Detta bedöms kunna ske vid årsskiftet 2017/2018. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-02-22 KS 2017/00137 nr 73215 

 

Kommunen har beviljats bidrag från länsplan för investering i nytt busstorg 

och ny pendlarparkering med totalt 10 006 000 kronor. Åtgärderna ska 

vidtas under 2017 annars blir kommunen återbetalningsskyldig.  

I den nedan redovisade exploateringsbudgeten för del av etapp 1 ingår 

anläggande av tillfälligt busstorg och nytt busstorg och pendlarparkering. 

Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas uppgå till cirka 38 miljoner kronor 

varav kommande etapper ska bekosta 19 miljoner kronor eftersom dessa 

åtgärder möjliggör exploatering inom etapp 7. Vidare ingår kostnader för 

projektering, upphandling, projekt- och byggledning för gator, vatten- och 

avlopp, torg, gc-väg mm inom hela den första etappen. 

Exploateringsbudgeten för del av etapp 1 är en del av den kommande 

exploateringsbudgeten för hela etappen 1 vilken förväntas vara klar för 

beslut kring årsskiftet 2017/2018.  

 Utgift (t kr) Intäkt (från länsplan) 

Tillfälligt busstorg 1 000  

Nytt busstorg 7 000 3 500 

Tillfällig parkering 3 000  

P-däck 24 000  6 500 

Inlösen hyresavtal 1 000  

Rivningskostnad 

stationshus 

2 000  

Projektering, 

upphandling, projekt- 

och byggledning av 

allmän plats inom etapp 

1 

5 000  

Totalt 43 000 10 000 

 

Anläggningstillgångar 

Håbo kommun är huvudman för samtliga anläggningar som omfattas av 

förslaget och ansvarar för upphandling, projektering och utförande av dessa 

anläggningar och den kommande förvaltningen som ägare av 

anläggningarna (busstorg, pendlarparkering). Den budgeterade kostnaden 

för anläggningarna är cirka 43 miljoner kronor.  

Finansiering och upplåningsbehov 

Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker så snart en entreprenör 

kan upphandlas och erforderliga tillstånd enligt plan- och bygglagen har 

lämnats.  

Driftskostnad 

Gatuavdelningen får från och med 2018 en ökad driftskostnad för åtgärderna 

inom den första etappen av Bålsta centrum. Denna kostnad har dock inte 
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varit möjlig att beräknas utan kommer att fastställas i samband med 

exploateringsbudgeten för hela etapp 1.  

Riskanalys 

I projektet föreligger liksom i alla större projekt en risk för ökade kostnader 

beroende av marknadsläget vid tidpunkten för upphandling.  

 

Exploateringsbudget 
     

      

 
Total Plan Plan Plan Plan  

Bålsta Centrum etapp1, del 1 budget 2017 2018 2019 2020 

Inkomster 10 000 10 000 0 0 
 Utgifter -43 000 -43 000 0 0 
 Nettoexploatering -33 000 -33 000 0 0 
 

      Driftbudget efter projektslut 
     Gatuavdelningen, drift 
     Gatuavdelningen, kapitalkostnader 

netto 
   

-2 100 -2 100 

      Finansieringsbehov 
 

-33 000 
   

      Specifikation 
     Anläggningstillgång -43 000 -43 000 0 0 

 Anläggningsavgift 10 000 10 000 0 0 
 Anläggningstillgång VA 0 0 0 0 
 Anslutningsavgift VA 0 0 0 0 
 Summa till balansräkning, anläggn -33 000 -33 000 0 0 
  

Uppföljning 

Uppföljning av projektet sker i kommunens ordinarie uppföljningsprocess. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 
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