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6. Genomförande 
 & uppföljning 
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste 
styrande dokument för den framtida utvecklingen. 
Den redovisar kommunens samlade utvecklings-
vilja. För att tydliggöra kopplingen mellan kom-
munens styrmodell innehållande vision, mål och 
prioriterade områden och översiktsplanen som 
styrdokument behöver en ny rutin tas fram. Kom-
munen ska ha en rutin som innebär att genomför-
andet av översiktsplanen följs upp, att genomförda 
åtgärder följer de uppsatta målen för översiktspla-
nen och att det finns en koppling till kommunens 
budgetarbete.

För att på ett framgångsrikt sätt genomföra Habo 
kommuns översiktsplan måste möjligheter tillvara-
tas och nya värden skapas. För att möjliggöra detta 
krävs ett arbete med särskild vikt vid samverkan 
mellan fysisk planering, en aktiv markpolitik och 
kommunens styrmodell med sikte på en långsiktig 
hållbar utveckling.

Tidsperspektiv

Översiktsplanen utgår från ett långsiktigt tidsper-
spektiv med målår 2040. Planförslaget redovisar 
även ett längre tidsperspektiv för att tydliggöra 
samband och peka på strategiskt viktiga områden 
och kopplingar efter år 2040. Fram till år 2040 sker 
en utveckling av kommunen och tätorterna i de 
utpekade utbyggnadsområdena. Parallellt med att 
kommunen planlägger och genomför byggnation 
i dessa områden, ska en utredning tas fram för att 
påvisa en möjlig utveckling av utredningsområdet 
söder om Habo tätort. Utredningen ska tas fram i 
samarbete med Jönköpings kommun. När utred-
ningen är klar kan en utveckling av området ske 
i enlighet med denna. Eftersom en utveckling av 
området i söder troligtvis innebär stora investering-
ar i infrastruktur, såsom om- och nybyggnation av 
vägar och trafikplatser, vatten- och avloppssystem 
och offentlig service, krävs även en dialog med 
myndigheter som Trafikverket. En förändring av 
väginfrastrukturen kräver en långsiktighet och att 
kommunens ambitioner kan drivas och finnas med i 
Trafikverkets nationella plan för transportsystemet. 

Samarbete och dialog

Den snabba utvecklingstakten, komplexiteten i 
stadsbyggandet, antalet fastighetsägare och andra 
myndigheters ansvarsområden kräver ett helhets-
perspektiv, att berörda parter kommer med tidigt i 
planeringsprocessen och att det förs en tydlig dia-
log. För att driva utvecklingen åt samma håll krävs 
också att målbilden är genomarbetad och tydlig för 
alla.

Samverkan mellan förvaltningar, nämnder och bo-
lag är nödvändiga för att göra rätt prioriteringar och 
investeringar, och i rätt tid. Vi behöver tänka nytt 
och komma med innovativa lösningar för att inte 
hamna i gamla spår, stuprörstänkande och låsa oss i 
enskilda förvaltningars arbete. Hela Habo kommun 
har ansvar för hur översiktsplanen kan förverkligas. 
Ett brett samarbete möjliggör att olika perspektiv 
blir tidigt belysta och berörda nämnder och bolag 
kan samordna sin planering…

En kontinuerlig samverkan med stat, region, 
myndigheter och organisationer är nödvändigt för 
möjligheterna att kunna genomföra översiktspla-
nens intentioner. Främst gäller det satsningar på 
kollektivtrafik och utbyggnad av infrastruktur. En 
avgörande del i detta samarbete är genomförandet 
av överenskommelser om infrastruktur mellan stat 
och kommun. Det mellankommunala samarbetet är 
av stor vikt för planeringsfrågor som inte begränsar 
sig till den egna kommunen, till exempel grön- 
struktur, infrastruktur, kollektivtrafik och teknisk 
försörjning. Ett samarbete även kring mjuka frågor 
som äldreomsorg och barnomsorg kan vara aktuellt 
för områden intill kommungränserna. Befolknings- 
och arbetsplatsutvecklingen är även de frågor som 
kräver ett samarbete inom länet och specifikt mel-
lan kommuner. 

De olika delarna av kommunen har ofta olika tids-
perspektiv i sina beslut, och det är viktigt att relatera 
de enskilda besluten till ett långt utvecklingsper-
spektiv. En god samverkan ger också större kraft i 
samspelet med andra aktörer och myndigheter, till 
exempel vid statliga infrastruktursatsningar, länssty-
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relsens myndighetsutövning, näringslivets exploate-
ringsbehov med mera.

Förändringar i en växande kommun och tätare stads-
miljö är viktigt att genomföra i dialog med allmänhet-
en eftersom det innebär förändringar av platser och 
miljöer där människor bor och lever sina liv. Genom 
en utökad dialog med medborgarna/invånarna kan 
delaktigheten i planerings- och stadsbyggnadsproces-
sen utvecklas. Genom att arbeta mer med tidig kon-
takt kan syftet med planerna förankras och nya idéer 
och inspel kan tas tillvara. Invånarna har kunskap om 
den lokala närmiljön som är viktigt att ta del av och 
som kan ge mervärde i ett projekt. Kommunen är 
positiv till att utveckla och att arbeta med nya former 
och hjälpmedel för dialog och samtal. Återkoppling 
och utvärdering av genomförd dialog är viktig för att 
bevara engagemang och öka delaktigheten.

Framtagande av dokument

För att på ett framgångsrikt sätt arbeta mot en hållbar 
utveckling av kommunen behöver ett flertal doku-
ment med tydliga strategier för arbetet tas fram. 

Genom att ta fram fördjupade översiktsplaner och/
eller utredningar för delområden kan översiktspla-
nens intentioner förtydligas och analyseras innan 
detaljplaner tas fram för ett specifikt mindre område. 
Varje detaljplan är en pusselbit av helheten till att 
genomföra målbilden med översiktsplanen. Genom 
dessa utredningar kan kommunen säkerställa det 
mera långsiktiga behovet av bostäder, arbetsplatser, 
förskolor, skolor, parker, service med mera. När 
utbyggnad av befintliga stadsdelar sker är det viktigt 
att samtidigt ta tillvara på de långsiktiga utvecklings-
möjligheterna och tänka framåt så att möjligheterna 
inte byggs bort.

Beslut om detaljplaneläggning genom planbesked, 
ska prövas mot översiktsplanens mål, strategier och 
riktlinjer. Varje enskild detaljplan som tas fram påver-
kar om översiktsplanens mål kan uppnås. Därför är 
det viktigt att detaljplanerna utformas i enlighet med 
översiktsplanen.

För att säkerställa nödvändiga lednings- och produk-
tionssystem som el, värme, vatten, avlopp, avfall och 
digitala nät krävs god samordning mellan ansvariga 
aktörer. Utbyggnad och uppgradering av dessa är 
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en förutsättning när kommunen växer. Långsiktiga 
strategier behövs för att säkerställa utbyggnaden 
och skapa innovativa och effektiva tekniska lös-
ningar som leder till en klimatsmart kommun. De 
tekniska systemen kan komma att konkurrera med 
annan markanvändning men behöver prioriteras 
för att säkerställa kommunens försörjning. Är dessa 
frågor med tidigt i planeringen kan teknik, nytta 
och estetik samordnas och på så vis även tillföra en 
annan dimension till stadsutvecklingen. Ett exempel 
kan vara öppna dagvattenlösningar.

Dokument som föreslås ska tas fram:
• VA-plan

• Vattenförsörjningsplan

• Dagvattenstrategi

• Kulturhistorisk inventering

• Naturvärdesinventering

• Cykelstrategi

• Parkeringsprogram med normer

• Utvecklingsplan för Habo centrum

• Utredning; Västerkärr – Mullsjö 

• Utredning; Habo tätort – Ebbarp – Bankeryd

Budgetarbete och styrkort

Översiktsplanen ska utgöra underlag för priorite-
ringarna i kommunens årliga budget med tillhö-
rande investeringar. Det innebär att kommunens 
investerande nämnder samordnas.

Kommunens vision Habo – den hållbara kom-
munen för hela livet utgör utgångspunkten för 
kommunens förhållningssätt och uppdrag och ska 
genomsyra allt arbete som utförs i kommunen. 
Visionen är således ett viktigt styrdokument som är 
kopplat till styrkort och budget.

I november varje år fattar kommunfullmäktige 

beslut om budget för år 1 och år 2 samt ram för år 
3. I samband med detta fattas också beslut om ett 
kommunövergripande styrkort för samma 3-årspe-
riod. 

För att få en tydlig koppling till översiktsplanen 
föreslås att budgetprocessen på våren inleds med 
en avstämning av vilka åtgärder i översiktsplanen 
som är aktuella att ta med i den kommande 3-års 
budgeten och kommande styrkort. Det blir för-
valtningarna som prioriterar vilka åtgärder som ska 
budgeteras.

De nyckeltal som finns i översiktsplanen och berör 
den kommande 3-årsperioden kommer att läggas ut 
på berörd förvaltning.

 
Aktiv markpolitik

Med ett markinnehav ges goda förutsättningar för 
att kunna driva och genomföra utvecklingen i kom-
munen och påverka samhällsbyggandet. 

Habo kommun har ett litet markinnehav, kom-
munen äger ibget av den mark som pekas ut som 
lämplig för tätortsutveckling.

För att kommunen ska kunna ta det ansvar som är 
ålagt och driva på utvecklingen, främst i syfte att 
kunna åstadkomma de bostäder som behövs för 
den ökande befolkningen, krävs det att kommunen 
är aktiv och köper lämplig mark som är till försälj-
ning. Genom att äga mark kan kommunen styra 
vilka förutsättningar som ska gälla för en komman-
de byggnation när markanvisningar ges, till exempel 
styra markanvändning, upplåtelseformer, val av 
byggherre med mera utifrån kommunens behov. På 
det viset kan kommunen möjliggöra att områden 
får ökade kvaliteter när det gäller livsmiljö, typ av 
boendeform och upplåtelseform kan styras vilket 
bidrar till en ökad social blandning på platser med 
ett likartat utbud. Genom att välja markanvisning-
förfarande kan kommunen tydligt redovisa vilka 
ambitioner kommunen har och vad kommunen vill 
åstadkomma med en särskild plats.

Kommunen kommer att vara beroende av att 
privata markägare är positiva och är med och ut-
vecklar kommunen. Områden med privatägd mark 
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eller med fler fastighetsägare innebär ett behov 
av att samla alla aktörer och skapa gemensamma 
incitament, arbetsformer och målbild för att driva 
utvecklingen framåt. En aktiv markpolitik och nya 
arbetsformer kan stimulera en större mångfald av 
aktörer i stadsutvecklingsprojekt som sedan avspeg-
las i den byggda miljön när det gäller arkitektur, 
boendeform och utformning i stort. 

Översiktsplanens mål, utbyggnadsstrategier och 
riktlinjer ger goda förutsättningar att driva en aktiv 
markpolitik. Det nyligen antagna (2017-10-11) 
dokumentet Riktlinjer för markanvisning kan på ett 
tydligare sätt tillämpas med utgångspunkt i över-
siktsplanen.

 
Marknadsförutsättningar

Inom kommunen finns det stora variationer i 
marknadsförutsättningarna mellan olika tätor-
ter. De marknadsmässiga förutsättningarna är i 
dagsläget väldigt goda för Habo tätort, medan de 
i övriga tätorter är lite svalare. Förutsättningarna 
för nybyggnation i de övriga tätorterna bedöms 
öka om riktade insatser för att öka kvaliteter som 
innebär en förbättrad livsmiljö genomförs. Till 
exempel förbättra kopplingarna med kollektivtrafik 
och cykel till Habo tätort men även till angränsade 
orter i närliggande kommuner, exempelvis Mullsjö 
och Bankeryd, skapa attraktiva mötesplatser i form 
av aktivitetsytor och parker, goda förskole- och 
skolmiljöer, tillgång till friluftsområden utvecklas 
med mera. 

Vid satsning i tätorter utöver Habo behöver kom-
munen och exploatörer gemensamt säkerställa att 
nya kvaliteter tillkommer för att främja en positiv 
utveckling. 

 
Uppföljning

För att kunna följa om utvecklingen sker i enlighet 
med målsättningarna och i en hållbar riktning ska 
uppföljningsbara och mätbara nyckeltal tas fram. 
En del nyckeltal har redan tagits fram, se tabell 
sidan 162.

De åtgärder i översiktsplanen som tas med i en 
budget kommer automatiskt att följas upp via 
ordinarie rutiner för uppföljning av budget och 
styrkort. För att möjliggöra en uppföljning av över-
siktsplanen är det därför viktigt att i varje budget 
och styrkort tydligt markera de behov som hänger 
ihop med översiktsplanen. 

Nyckeltalen kommer att fördelas mellan förvalt-
ningarna som ansvarar att följa upp och redovisa 
statistiken i styrkortsarbetet kopplat till budgetpro-
cessen. Det är också förvaltningarna som utifrån sin 
verksamhet tar fram fler nyckeltal som är relevanta 
att följa upp och som kopplas till översiktsplanen. 
Genom att beskriva ett hanterligt antal mål och for-
mulera dem tydligt är det möjligt att följa upp hur 
arbetet med att genomföra översiktsplanen går.

Uppföljningen med nyckeltal ska belysa hur utveck-
lingsarbetet följer de övergripande målsättningarna:

• Starkt näringsliv

• Attraktiv livsmiljö

• Hållbar infrastruktur

• Rekreation för livskvalitet

• Resurseffektiv och klimatsmart kommun

• Levande landsbygd

Aktualitetsprövning

Det är lagstadgat i plan - och bygglagen att en över-
siktsplan ska aktualitetsprövas varje mandatperiod. 
Det innebär att kommunen ser över om över-
siktsplanens innehåll fortfarande är aktuell under 
nästkommande mandatperiod. Det är möjligt att 
komplettera översiktsplanen med delar som anses 
saknas. Bedöms översiktsplanen vara helt inaktuell 
i sin helhet behöver en ny översiktsplan tas fram. 
Under denna process är det möjligt att följa upp 
vad som har genomförts med hjälp av målsättning-
ar och nyckeltal.
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Uppföljning med nyckeltal

Levande
landsbygd

Strategi:
• Möjliggöra för ett varierat bostadsutbud med varierade 
upplåtelseformer

• Förtäta centrala delar av Habo tätort med bostäder för 
att stärka underlaget till servicen i centrum, möjliggöra 
hållbara resor samt effektivisera nyttjandet av mark

• Tätortsutvecklingen sker i direkt anslutning till tätort och 
kollektivtrafik för att möjliggöra ett hållbart resande

• Sträva efter att grönområden i anslutning till tätorterna 
bevaras för att möjliggöra rekreation och skapa trevliga 
boendemiljöer

• Arbeta för att det finns en planberedskap för skolans och 
omsorgens verksamheter

• Identifiera viktiga mötesplatser samt stärka och tillgäng-
liggöra dessa

• Koppla samman bostadsområden med gång och 
cykelvägar, länka samman grönområden och skapa 
mötesplatser

Uppföljning / Nyckeltal:

• Antal hektar kommunägd mark inom 
 utbyggnadsområde.                                                         

• Antal nya bostäder utifrån bostadstyp och 
 upplåtelseform

• Antal bostäder som byggts inom en radie av 600 meter 
från tågstationen                                

• Exploateringsgrad i nybyggda bostadsområden

• Andel arbetsplatser och nya/befintliga bostäder som har 
maximalt 300 meter till kollektivtrafik i Habo tätort

• Antal hektar planerad natur i nya detaljplaner    

• Antal hektar nybildat ”skydd” för natur                                 

• Antal hektar tätortsnära skog

• Avstämning med skolans elevprognos samt prognos för 
omsorgens verksamhetsbehov

• Antal identifierade mötesplatser och antal insatser som 
gjorts

• Antal meter GC-väg som anlagts i Habo tätort 

Strategi:
• Stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet 
genom dialoger

• Arbeta för att en planberedskap finns för att täcka beho-
ven av nya verksamhetsområden

• Synliggöra och tillgängliggöra kommunens naturområ-
den och besöksmål

• Skapa förutsättningar för ett levande centrum genom 
att möjliggöra en blandning av arbetsplatser, bostäder 
och service.

Uppföljning / Nyckeltal:
• Antal dialoger, samarbeten eller projekt med näringlivet

• Antal tillgänglig och planlagd yta för verksamheter i 
hektar

• Antal  genomförd/påbörjad insats för naturområden 
eller besöksmål

• Uppdrag att ta fram centrumplan.                                        

• Antal nybyggda bostäder och nyetablerade verksam-
heter

Starkt näringsliv Attraktiv livsmiljö
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Uppföljning med nyckeltal fortsättning

Strategi:
• Bevara tätortsnära skogar och gröna områden i 
 tätorterna för att möjliggöra närrekreation och bevara 
och dra nytta av ekosystemtjänster samt biologiska 
mångfalden

• Bilda sammanhängande gröna stråk genom att bevara 
gröna områden vid exploatering, länka samman och 
förstärk befintliga gröna områden i och omkring tätorten

• Tillgängliggöra Vättern och vätterbäckarna för att stärka 
och utveckla friluftslivet

Uppföljning / Nyckeltal:
• Antal hektar nybildat ”skydd” för natur                                 

• Antal hektar tätortsnära skog

• Insatser som gjort för att stärka gröna stråk.                     

• Antal hektar planerad natur i nya detaljplaner 

• Insatser som gjots för att utveckla målpunkter vid  Vättern                                                                                            

• Insatser som gjorts för att utveckla friluftslivet

Strategi:
• Utveckla ny infrastruktur där det går att nyttja, och 
 koppla ihop med befintlig infrastruktur

• Utveckla trygga omstigningsplatser i strategiska lägen 
för hållbara resor, där fotgängare, cyklister, bilister, buss- 
och tågpassagerare kan växla transportmedel

• Bind samman kommunens tätorter med gång och 
cykelvägar för att gynna arbetspendling inom och 
utanför kommunen samt öka tillgängligheten till 
 naturupplevelser

• Komplettera befintliga gång- och cykelvägar i Habo 
tätort för att länka samman ortens olika bostadsområden 
och tillgängliggöra viktiga målpunkter och mötesplatser

Uppföljning / Nyckeltal:
• Antal påbörjade/genomförda projekt kopplat till kollek-
tivtrafik och infrastruktur                                                                  

• Antal dialoger med Trafikverket och JLT angående 
utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik

• Antal meter GC-väg som byggts mellan tätorter

• Antal meter GC-väg som byggts i Habo tätort 

Hållbar infrastruktur Rekreation för livskvalitet



181

Ö V E R S I K T S P L A N  H A B O  K O M M U N

Strategi:
• Värna om kulturlandskapet vid byggnation och 
förändrad markanvändning

• Samarbeta i projekt som utvecklar och stärker 
landsbygden

• Arbeta för utbyggnad av fiber och bredband

• Arbeta för att tätorterna länkas samman genom 
gång- och cykelvägar

• Arbeta för en robust infrastruktur

Uppföljning / Nyckeltal:
• Antal bygglov för nybyggnation på landsbygden 

• Antal bosatta på landsbygden

• Antal företag på landsbygden

• Antal hektar jordbruksmark som tagits ianspråk för bygg-
nation

• Antal samarbetsprojekt som kommunen medverkar i på 
landsbygden

• Andel bostäder och företag som är anslutna till bred-
band

• Antal meter GC-väg som byggts mellan tätorter

Strategi:
• Öka andelen egenproducerad förnybar energi samt öka 
andelen förnybar energi som används inom kommunala 
verksamheter

• Bygg ut nätverket av el-laddpunkter på strategiska 
platser

• Exploatera på ianspråktagen mark genom förtätning 
eller omvandling för att spara markresurser

• Öka markeffektiviteten och skapa reseunderlag till 
kollektivtrafiken

• Kommunens grundvattentillgångar ska skyddas för att 
säkra kvalitet och kvantitet

Uppföljning / Nyckeltal:
• Andel egenproducerad energi                                                        

• Andel förnybar energi som används

• Antal utbyggda laddpunkter

• Antal förtätningsprojekt/omvandlingsprojekt

• Antal bostäder som byggts inom förtätningsprojekt/
omvandlingsområde

• Antal nya bostäder inom en radie av 600 meter från 
tågstationen

• Antal bostäder och verksamheter som har maximalt 300 
meter till en busshållplats

• Antal fastställda vattenskyddsområden för grundvatten 

• Uppföljning av MKN för vatten

Resurseffektiv 
& klimatsmart kommun Levande landsbygd
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