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 Kommunstyrelsen 
 

Angående planområde för golfbana mm i Rickomberga-Berthåga-Stabby 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avge skrivelse till plan- och byggnadsnämnden enligt bilaga 1 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2007 dåvarande byggnadsnämnden i uppdrag att i detaljplan pröva 
golfbana och rekreation inom rubricerade område, samtidigt som fastighetsnämnden uppdrogs 
att medverka till markåtkomst. Plan- och byggnadsnämnden har nu i skrivelse till 
kommunstyrelsen i april 2012 konstaterat att det planområde som initialt avgränsades med 
ledning av skiss från golfklubben vid närmare studier nu visat sig ha svårt att inrymma banan, 
men att en utökning av området enligt golfklubbens skisser begränsar möjligheten för annan 
stadsutveckling. Golfklubben föreslår en utökning med 14 ha, varav 9 på östra sidan 
Bärbyleden, norr om det ursprungliga planområdet. 
 
Remissbehandling  
Ärendet remitterades till idrotts- och fritidsnämnden (IFN), som i sitt yttrande (bilaga 2) 
understyrker vikten av att den grundläggande idén om samlokalisering av golf och annat 
friluftsliv ska behållas. Nämnden anser att kravet på rekreativa passage i öst-västlig riktning 
ska behållas, men lyfter även fram vikten av en nord-sydlig passage mellan Stabby prästgård 
och Librobäcken. I och med att området som avsatts för ändamålet nu inte bedöms räcka 
anser IFN att omfattningen av markbehovet för en golfbana behöver utredas för att 
planområdets gränser ska kunna fastställas. 
 
Fastighetsnämnden (FHN) har på eget initiativ yttrat sig i ärendet (bilaga 3). Även FHN anser 
att den grundläggande idén med samlokalisering ska behållas. Fastighetsnämnden anger att 
intresse för och behov av mark för kommunal service och bostäder är mycket stort i området. 
FHN bedömer att det kommer att finnas behov av minst 1500 skol- och förskoleplatser utöver 
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de som redan planerats. Den föreslagna utvidgningen för golfändamål kolliderar med möjliga 
utrymmen för skolor och förskola. FHN anser att planområdets avgränsning ska samordnas 
med dessa markbehov. 
 
Även kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har på eget initiativ gjort ett 
medskick till kommunstyrelsen i detta ärende (bilaga 4). Utskottet rekommenderar att 
planläggningen ska begränsas till det ursprungliga planuppdragsområdet. Argumenten som 
framförs är a) det goda läget för annan typ av stadsutveckling - med bostäder och service och 
b) att en utökning av golfområdet försvårar möjligheten att få nödvändiga intäkter från 
golfverksamheten till att täcka markkostnaderna. Mark- och exploateringsutskottet föreslår 
också kommunstyrelsen att återkalla hemställan om planläggning för golfändamål om det inte 
är möjligt att bedriva golfverksamheten inom det planområde som anges i liggande uppdrag. 
 
Föredragning 
Kommunledningskontoret bedömning framgår av förslaget till skrivelse till plan- och 
byggnadsnämnden.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslaget ställningstagande innebär att konsekvenserna för kommunalekonomin även 
fortsättningsvis bedöms ligga på den nivå som framgår av mark- och exploateringsutskottets 
skrivelse (bilaga 4) 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 










































