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§ 11 Dnr 2018/00962  

Motion: Regelverk för arkitektoniskt formspråk 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till bygg- och miljönämnden samt kom-

munstyrelsen att genomföra en förstudie för en sammanhållen arkitekturpo-

litik.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion med förslag på att 

kommunen ska ta fram ett regelverk för arkitektoniskt formspråk. Regelver-

ket är tänkt som ett komplement till översiktsplanen. I motionen finns skriv-

ningar om att ett sådant regelverk bl a fastställer antal våningar, avstånd 

mellan byggnader och material. Ett antaget regelverk för kommunens arki-

tektoniska formspråk ger tydliga förhållningsregler för bl a intressenter och 

byggherrar, menar motionären vidare.  

Från kommunarkitekten framhålls att byggnaders utseende har stor bety-

delse för människors upplevelse av stadslandskapet. Kommunen har ett stort 

ansvar för hur småstadens landskap med byggnader, anläggningar och 

öppna ytor som gator, parker och torg formas, samspelar och fungerar över 

tid.  

Den nuvarande situationen, som innebär att Bålstas mest centrala delar står 

inför stora och genomgripande förändringar, kräver att det finns intresse, 

engagemang och politisk förankring av hur den nya småstaden ska formas. I 

detta läge skulle det kunna vara värdefullt med någon typ av policydoku-

ment. I flera större kommuner har man tagit fram en arkitekturpolicy. Detta 

kunde även vara något för Håbo kommun.  

Det i motionen föreslagna regelverket för arkitektoniskt formspråk är dock 

för detaljstyrande och därmed inte förenligt med Plan- och bygglagen 

(2010:900), i vilken det inte är tillåtet att ställa upp egna och bindande de-

taljkrav på bebyggelsens utformning eller energiförbrukning. Mot bakgrund 

av detta föreslår förvaltningen att motionens förslag avslås men att ett upp-

drag ges till kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden att genomföra 

en förstudie för en sammanhållen arkitekturpolitik.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 25 

KSAU 2020-01-27 § 22 

Tjänsteskrivelse 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Motion 2018-12-07 

Underlag från kommunarkitekten 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-

slag till beslut, punkt 1 och avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut, 

punkt 2. Vidare yrkar Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) att en förstudie 

om enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer ska ge-

nomföras i Håbo kommun.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kom-

munstyrelsens förslag till beslut eller Charlotta Bjälkebring Carlssons (V) 

förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrel-

sens förslag till beslut.   

Reservation 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) reserverar sig mot 

beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen (Plan- och exploateringsavdelningen), för verkställighet 

Bygg- och miljönämnden, för verkställighet 

Hemsida 

Uppdragslista 

Motionären, för kännedom 

 
 
 

 


