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Namnpolicy- principer för namngivning i 
Upplands-Bro kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att fastställa Namnpolicy – principer för namngivning inom Upplands-Bro 

kommun. 

Sammanfattning 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 

namnvård. Det handlar till exempel om namn på kommunala byggnader, vägar, 

torg, parker, verksamhetslokaler, trakter och anläggningar. 

Namnpolicyn beskriver de ramverk och grundprinciper som gäller för 

namnsättning och namnvård samt hur Upplands-Bro kommun ska förhålla sig 

till dessa. 

 

För att säkerställa att namngivning inom Upplands-Bro kommun följer de 

riktlinjer, standarder och rekommendationer som finns kring namngivning 

behövs en tydlig policy som är vägledande vid framtagande av nya ortnamn.  

Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att förhålla oss till och vilka 

grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro 

kommun.  

Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för 

Upplands-Bro kommun. Remiss i ärendet har skickats ut till samtliga nämnder, 

hembygdsföreningar i kommunen samt de kommunala bolagen den 7 

november 2017 och den 29 maj 2019. I Upplands-Bro kommun tillhör 

namnberedningsgruppen Tekniska nämnden som den 28 oktober 2019 efter 

mottagandet av remissvaren beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att anta 

det upprättade förslaget till ny namnpolicy.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020 

 Tekniska nämndens protokollsutdrag den 28 oktober 2019 

 Namnberedningens tjänsteskrivelse, den 4 oktober 2019 
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 Förslag (beslutsutkast) till Namnpolicy - principer för namngivning i 

Upplands-Bro kommun 

 Yttrande, Kultur- och fritidsnämnden, den 24 september 2019 

 Yttrande, Kommunstyrelsen, den 25 september 2019 

 Yttrande, Socialnämnden, den 26 september 2019 

 Yttrande, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, den 19 september 2019 

 Remiss, Tekniska nämnden, den 13 juni 2019 

 Yttrande, Kultur- och fritidsnämnden, den 22 maj 2018 

 Yttrande, Socialnämnden, den 29 mars 2018 

 Yttrande, Bygg- och miljönämnden, den 19 april 2018 

 Yttrande, Utbildningsnämnden, den 23 januari 2018 

 Remiss, Tekniska nämnden, den 30 oktober 2017  

Ärendet 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 

namnvård. Det handlar till exempel om namn på kommunala byggnader, vägar, 

torg, parker, verksamhetslokaler, trakter och anläggningar. 

Namnpolicyn beskriver de ramverk och grundprinciper som gäller för 

namnsättning och namnvård samt hur Upplands-Bro kommun ska förhålla sig 

till dessa. 

 

För att säkerställa att namngivning inom Upplands-Bro kommun följer de 

riktlinjer, standarder och rekommendationer som finns kring namngivning 

behövs en tydlig policy som är vägledande vid framtagande av nya ortnamn.  

Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att förhålla oss till och vilka 

grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro 

kommun.  

Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för 

Upplands-Bro kommun. Remiss i ärendet har skickats ut till samtliga nämnder, 

hembygdsföreningar i kommunen samt de kommunala bolagen den 7 

november 2017 och den 29 maj 2019. Förslaget arbetades om efter första 

remissen. Svaren som inkommit efter andra remissomgången är i stort positiva 

till förslaget, med vissa önskemål om förtydligande.  

I Upplands-Bro kommun tillhör namnberedningsgruppen Tekniska nämnden 

som den 28 oktober 2019 efter mottagandet av remissvaren beslutade att 

föreslå Kommunfullmäktige att anta det upprättade förslaget till ny 

namnpolicy.  

Yttranden  
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Kultur- och fritidsnämndens yttrande: ”Kultur- och fritidsnämnden välkomnar 

ett policydokument som förtydligar processen för namntilldelning och antar 

Kultur- och fritidskontorets yttrande och överlämnar det till Tekniska nämnden 

som sitt eget med tillägget att namnpolicyn ska kompletteras med innebörd av 

begrepp jämställdhet och jämlikhet relaterat till själva sakfrågan.”  

Gymnasie- och arbetslivsnämndens yttrande: ”Utbildningskontoret välkomnar 

ett policydokument som förtydligar processen för namntilldelning för nya 

kommunala verksamheter och vilka grundprinciper som bör vara vägledande 

för namnvården i Upplands-Bro kommun. En tidig dialog i planprocessen 

välkomnas men en försvårande omständighet är till exempel att det ibland är 

oklart om en förskola ska drivas kommunalt eller inte. Utbildningskontoret 

önskar även att det kommunala fastighetsbolaget får vara med i 

namnsättningsprocessen där de ska bygga och förvalta de kommunala 

fastigheterna.”  

Socialnämndens yttrande: ”Socialnämnden ser positivt på föreslagen 

namnpolicy men anser att den bör revideras gällande namnberedningsgruppen 

och dess riktlinjer.”  

Kommunstyrelsens yttrande: ”Kommunstyrelsen antar det utskickade förslaget 

till Namnpolicy.”  

Namnberedningsgruppens revidering efter remissomgång två  

Förtydligande har lagts till för vad som kan menas med jämställdhet och 

jämlikhet och har markerats med gult i beslutsutkastet.  

I övrigt anser namnberedningsgruppen att de reviderade riktlinjerna som 

fastställdes den 28 oktober 2019, parallellt med denna namnpolicy innehåller 

det som efterfrågas gällande förtydliganden kring namnberedningsgruppen, 

dess riktlinjer och vilka parter som involveras under framtagande av 

namnförslag. 

Barnperspektiv 

Tydliga och adresser och namn på andra platser underlättar blåljus att hitta vid 

olyckor eller andra händelser som kräver blåljusutryckning. Detta påverkar 

även barns trygghet och säkerhet. Namnpolicyn bidrar till detta. 
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Kommundirektör  Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

1. Namnpolicy - principer för namngivning i Upplands-Bro kommun  

Beslut sänds till 

 Namnberedningsgruppen  

 Samtliga nämnder  

 



89 Namnpolicy- principer för namngivning i Upplands-Bro kommun  - KS 20/0373-1 Namnpolicy- principer för namngivning i Upplands-Bro kommun  : Beslutsutkast av Namnpolicy – principer för namngivning i Upplands-Bro kommun

  

    
     

   

         



89 Namnpolicy- principer för namngivning i Upplands-Bro kommun  - KS 20/0373-1 Namnpolicy- principer för namngivning i Upplands-Bro kommun  : Beslutsutkast av Namnpolicy – principer för namngivning i Upplands-Bro kommun

Namnsättning i Upplands-Bro kommun 
Namnpolicy – principer för namngivning i Upplands-Bro kommun 
 

 
www.upplands-bro.se 

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................ 3 

2 Ortnamnsverksamhet ............................................................................. 3 
2.1 Kommunal ortnamnsverksamhet ...............................................................3 
2.2 Lagar och rekommendationer ....................................................................3 

2.2.1 Kulturmiljölag (1988:850) ..........................................................4 
2.2.2 Lantmäteriets skriftserie ”Ortnamn och namnvård” ...................4 
2.2.3 Standard och handbok för belägenhetsadress .............................4 

2.3 Samordnande myndigheter och institutioner .............................................5 

3 Principer för namngivning ...................................................................... 5 
 

 

  



89 Namnpolicy- principer för namngivning i Upplands-Bro kommun  - KS 20/0373-1 Namnpolicy- principer för namngivning i Upplands-Bro kommun  : Beslutsutkast av Namnpolicy – principer för namngivning i Upplands-Bro kommun

Namnsättning i Upplands-Bro kommun 
Namnpolicy – principer för namngivning i Upplands-Bro kommun 
 

3(7) 
 

  

1 Inledning 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
namnvård. Det handlar till exempel om namn på kommunala byggnader, vägar, 
torg, parker, verksamhetslokaler, trakter och anläggningar. 

Namnpolicyn beskriver de ramverk och grundprinciper som gäller för 
namnsättning och namnvård samt hur Upplands-Bro kommun ska förhålla sig 
till dessa. 

2 Ortnamnsverksamhet 

Ortnamn som begrepp är ett samlingsord för alla geografiska namn och 
omfattar såväl namn på gårdar, byar, kommuner, län och landskap som gator 
och kvarter, broar, parker, torg och trafikleder. 

2.1 Kommunal ortnamnsverksamhet 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
namnvård, även om detta inte är lagreglerat, förutom vad gäller belägenhets-
adress och traktnamn. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister anger att ”för 
varje entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress”. För att kunna 
fastställa en belägenhetsadress måste det finnas ett vägnamn eller ett byadress-
/gårdsadressnamn. Lagen (2000:224) om fastighetsregister anger att ”ett 

registerområde skall delas in i trakter /…/ och skall ges ett namn”. 

Kommunerna har ett ansvar gentemot sina invånare, bland annat vad gäller 
räddningstjänst. Det medför att namngivning av även enskilda vägar får anses 
utgöra en kommunal angelägenhet.1  

Offentlig namngivning verkställs även av Lantmäteriet (namn på allmänna 
kartor, traktnamn i fastighetsregistret mm), Transportstyrelsen (större 
trafikplatser, vägskyltning, järnvägsstationer mm), Länsstyrelsen (natur- och 
kulturreservat), Svenska kyrkan (stift, församlingar, kyrkliga byggnader) m. fl.  

2.2 Lagar och rekommendationer 

Det finns ett antal lagar och rekommendationer som ska tas hänsyn till vid 
namngivning i Upplands-Bro kommun. 

                                                 

1 För förtydligande, se Regeringsrättens dom från 2002-03-25 målnummer 4309–98. 
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2.2.1 Kulturmiljölag (1988:850) 

I kulturmiljölagen (SFS 1988:950 med ändring enligt SFS 2013:548) finns en 
hänsynsparagraf med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed: 

4 § Vid statlig och kommunal verksamhet ska god 
ortnamnssed iakttas. Det innebär att 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, 

- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för 
språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar 
för annat, 

- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av 
ortnamn, och 

- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt 
möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och 
övrig utmärkning i flerspråkiga områden. 

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och 
kommunal verksamhet användas i sin godkända form. 

2.2.2 Lantmäteriets skriftserie ”Ortnamn och namnvård” 

I Kulturarvsutredningens betänkande (SOU 1996:128) föreslogs att 
Ortnamnsrådet tillsammans med Lantmäteriverket borde tolka och föra ut 
begreppet ”god ortnamnssed”, sprida kunskap och information om 

ortnamnsvårdens principer samt ge hänsynsparagrafen genomslagskraft. Denna 
skrift är Ortnamnsrådets svar på detta uppdrag. Därför bör Upplands-Bro 
kommun ta hänsyn till skriftens rekommendationer. 

Särskilt i skrift nummer 6 ”God ortnamnssed” (Lantmäterirapport 2016:9) lyfts 
Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet som 
ratificerades av Sverige 2011. Där lyfts ortnamn fram som en viktig del av det 
historiska och kulturella arvet. En av utgångspunkterna för att implementera 
konventionen var att kommersiella krafter inte får hota eller förvanska det 
immateriella kulturarvet.  

2.2.3 Standard och handbok för belägenhetsadress 

Vägnamn och bynamn (så kallade adressområde) och gårdsnamn (så kallade 
adressområde), ligger till grund för belägenhetsadresser och ska därför följa 
och ta hänsyn till Svenska Standarden SS 63 70 03:2015 Belägenhetsadresser 
samt Lantmäteriets handbok Belägenhetsadress.  

Standarden och handboken tar upp råd och rekommendationer för hur adresser 
bör utformas. Huvudsyftet är att adresserna ska få en lämplig uppbyggnad och 
utformning där adresserna är enkla att skylta och satta utifrån ”hitta rätt-
aspekten”. 
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2.3 Samordnande myndigheter och institutioner 

Det finns ett antal samordnande och kunniga ortnamnsmyndigheter. Dessa bör 
rådfrågas vid frågor och oklarheter kring namnvårdsfrågor. 

 Lantmäteriet 
Lantmäteriet har av regeringen utsetts till nationell samordnande 
ortnamnsmyndighet och har till uppgift att fastställa ortnamnen i 
fastighetsregistret. Lantmäteriet samordnar även den statliga 
ortnamnsverksamheten och ger råd och stöd inom ortnamnsområdet. 

 Ortnamnsrådet 
Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och 
organisationer och består av representanter från Lantmäteriet, Institutet 
för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges 
kommuner och landsting, Trafikverket och universiteten. Dess 
huvudsakliga uppgift är att bevaka intressen inom ortnamnsvården och 
att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål 
för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet har även en rådgivande och 
vägledande funktion. Ortnamnsrådet kan för namngivande myndigheter 
och kommuner framföra synpunkter och vägledning i ärenden av 
principiell vikt. Ortnamnsrådet ger ut skriftserien Ortnamn och 
namnvård.  

 Institutet för språk och folkminnen 
Institutet för språk och folkminnen är en myndighet som arbetar med att 
öka, sprida och levandegöra bland annat språk, namn (ortnamn och 
personnamn) och andra immateriella kulturarv i Sverige samt ge råd i 
språkfrågor. Institutet arbetar bland annat med språkvård och 
språkpolitik samt följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i 
Sverige. 

 Riksantikvarieämbetet 
Riksantikvarieämbetet arbetar på det nationella planet med att bevara, 
använda och utveckla kulturarvet. Detta gäller även det immateriella 
kulturarvet dit ortnamnen tillhör. Riksantikvarieämbetet är 
remissinstans när det gäller traktnamn i fastighetsregistret som beslutas 
av Lantmäteriet. 

3 Principer för namngivning 

Följande principer ska följas vid namngivning i Upplands-Bro kommun: 

 I Upplands-Bro kommun är principen att utgå från kommunens 
kulturhistoriska miljöer en ledstjärna i namnsättningsarbetet. 

 Varje namnförslag skall prövas mot lagtexten i § 4 kulturmiljölagen för 
att se om det uppfyller lagens krav på god ortnamnssed. Förekomst av 
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hävdvunna ortnamn ska inventeras tidigt i processen och hänsyn till 
dessa blir vägledande i namnsättningen. 

 Namn som godkänts av Lantmäteriet ska utgöra rättesnören för den 
kommunala namnsättningen då dessa är namn- och språkvetenskapligt 
granskade.  

 Memorialnamn är namn som givits till minne av en ofta allmänt känd 
person. Vid förslag till memorialnamn ska lämplighet i förhållande till 
språkregler beaktas. Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets 
rekommendation om att inte skapa memorialnamn efter levande 
personer samt att det ska ha gått minst 5 år sedan personen avlidit. 
Närmast anhöriga (här avses eventuella barn, syskon och föräldrar) till 
personen ska om möjligt kontaktas innan beslut. 

 Namnet ska: 

o vara lätt att uttala, uppfatta och minnas 

o vara lätt att skriva 

o inte kunna förväxlas med andra namn och helst vara unikt i 
området som utgörs av de närmast kringliggande kommunerna 

o inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga 
associationer 

o vara språkriktigt och följa svenska skrivregler 

o helst vara lokaliserande i sig själv 

 Vid namngivning ska jämställdhet och jämlikhet beaktas, t ex ska 
fördelningen mellan manligt/kvinnligt vara jämn när könskodade namn, 
ord, yrken etc används. 

 Vid namngivning, speciellt vid användning av kategorinamn, bör dessa 
knyta an till företeelser som har funnits och/eller finns i området.  

 Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets rekommendationer 
om att avstå bruk av kommersiella/säljande namn, exempelvis: 

o företagsnamn, 

o namn på engelska, 

o namn med efterled som -strand, -park, -staden, -gård, 

o nobiliserande namntillägg som till exempel gård, herrgård, slott, 
säteri, hov/hof. 

Dessa rekommendationer innebär även att kommunen inte ska redovisa 
icke fastställda kommersiella eller trendiga namn i kommunala 
handlingar eller på allmänna och kommunala kartor.  

 Arbetsnamn på till exempel planuppdrag och nybyggnadsprojekt, ska 
tas fram i samråd med namnberedningsgruppen, för att säkerställa att 
principerna för namnsättning följs. 
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 I tillämpningen av begreppet hävd ska längre tidsperspektiv och 
användning hos en större krets namnbrukare eftersträvas. Namnet ska 
ha en officiell och enhetlig form och stavning som är både historiskt 
förankrad och anpassad till allmänt svenskt språkbruk i övrigt. 
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Antagande av detaljplan för Villa Skoga 
(Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Utlåtandet tillhörande detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 

2:131 m.fl.) godkänns 

2. Detaljplaneförslaget för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.) 

antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 

 Syftet med detaljplanen är utveckla och bevara Villa skoga. Byggnaden ska kunna 

användas för varierade verksamheter såsom för centrumändamål och/eller bostäder 

i den befintliga byggnaden samtidigt som de välbevarade kulturvärdena i 

byggnaden skyddas.  

 

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt reglerna om 

standardförfarande. En samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande redogör 

för synpunkter under samrådet respektive granskningen samt svar på dessa. 

Planförslaget har inte ändrats efter granskningen. 

 

Synpunkter på planförslaget har i första hand handlat om parkeringsplatser. 

Ytterligare ytor för parkering kan inte ordnas inom planområdet. Omdisponering 

av befintliga ytor kan ses över av tekniska nämnden. 

 

Beslut tas enligt §9 punkt 2 i kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 

 Plankarta, 2020-07-08 

 Planbeskrivning, 2020-07-08 

 Granskningsutlåtande, 2020-07-08 

 Samrådsredogörelse, 2020-04-19, rev 2020-07-08 

Ärendet 

Syftet med detaljplanen är utveckla och bevara Villa skoga. Byggnaden ska kunna 

användas för varierade verksamheter såsom för centrumändamål och/eller bostäder 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 19/0314 

 
 

 

i den befintliga byggnaden samtidigt som de välbevarade kulturvärdena i 

byggnaden skyddas.  

 

Planområdet består av fastigheterna Kungsängens Kyrkby 2:131 som är en 

allmän parkering och Kungsängens kyrkby 2:311 som är Villa skogas tomt. 

Gällande detaljplan för fastigheterna har användningen allmänt ändamål som är 

avsedd för statlig eller kommunal verksamhet och i princip inte kan användas 

av privata verksamheter annat än vid särskilda omständigheter. 

Planförslaget innebär att nuvarande parkering får ändamålet parkering, centrum 

och bostad. Detta innebär att området kan användas som allmän eller privat 

parkering, det kan också vara möjligt att sälja fastigheten för att den i framtiden 

skulle kunna åter tillhöra Villa Skoga, så som den tidigare gjort. Villa skoga 

föreslås få användningen centrum och bostäder. Det möjliggör ett flertal olika 

verksamheter såsom exempelvis kontor, café, restaurang, handel och hotell. 

Eftersom bostäder också föreslås skulle byggnaden kunna inredas med ett fåtal 

lägenheter. Planförslaget innehåller också flera skyddsbestämmelser för att 

förhindra att byggnaden förvanskas. Villa Skoga är en av Kungsängens äldsta 

byggnader och berättar en viktig historia om hur Kungsängen växte fram som 

Stationssamhälle i början på 1900-talet. Exteriörerna på byggnaden är 

välbevarade och endast små förändringar har skett på utsidan av byggnaden. 

Interiört är nedervåningen och trapporna det som är bevarat. Bestämmelser för 

att bevara flera av dessa originaldetaljer finns också. Viss anpassning föreslås 

dock tillåtas för att anpassa byggnaden efter den användning som föreslås. 

 

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt reglerna om 

standardförfarande. En samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande redogör 

för synpunkter under samrådet respektive granskningen samt svar på dessa. 

Planförslaget har inte ändrats efter granskningen. 

 

Synpunkter på planförslaget har i första hand handlat om parkeringsplatser. 

Ytterligare ytor för parkering kan inte ordnas inom planområdet. Omdisponering 

av befintliga ytor kan ses över av tekniska nämnden. 

 

Beslut tas enligt §9 punkt 2 i kommunstyrelsens reglemente. 

Barnperspektiv 

Detaljplaneförslaget bedöms kunna få positiva konsekvenser för barn då 

byggnaden bevaras och en del av ortens historia kan fortsätta berättas för de 

som växer upp i Kungsängen. I det fall byggnaden kommer användas som 

bostad finns en mindre trädgård som kan bli en utemiljö som barn kan vistas i 

under förutsättning att staket sätts upp ovanför stödmurarna. 
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Henric Carlson  

Planchef  

  

 

 

 

 

Bilagor 

1. Plankarta, 2020-07-08 

2. Planbeskrivning, 2020-07-08 

3. Granskningsutlåtande, 2020-07-08 

4. Samrådsredogörelse, 2020-04-19, rev 2020-07-08 

Beslut sänds till 

 Fastighetsbolaget Villa Skoga AB 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE  

 

Detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.), nr 1904 Granskningsutlåtande 
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Detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.), nr 1904  Granskningsutlåtande 

 

Bakgrund till detaljplanearbetet 

Kommunstyrelsen gav den 31 maj 2017 §52, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till 

ny detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.). Planen handläggs genom 

standardförfarande enligt PBL.2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015. 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet är utveckla och bevara Villa Skoga. Byggnaden ska kunna användas för varierade verksamheter 

såsom butik, café, kontorshotell, konferens och/eller bostäder. Byggnaden kommer att förses med 

rivningsförbud. Detaljplanen innebär även att skyddsbestämmelser införs för exteriören och delar av 

interiören. Tillbyggnad får ske på den norra sidan av byggnaden. Om behov uppstår ska det ges 

möjlighet att förfoga över en större yta av den närliggande parkeringen. 

Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.  

Hur samrådet har bedrivits 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 4 december 2019 § 58 att sända ut förslag till detaljplan för 

Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.), nr 1904, på samråd enligt reglerna för 

standardförfarande, plan- och bygglagen ((2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015). 

Detaljplaneförslaget var under tiden den 8 januari till och med den 30 januari 2020 utsänt för samråd 

och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden 

var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum och i Brohuset samt på 

kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/dpvilla-skoga). annonserades i Upplands-Bro Direkt 

den 2020-01-11 och i Mitt i Upplands-Bro den 2020-01-07. 

Öppet hus hölls den 22 januari 2020, klockan 15.00 – 19.00. Cirka 20 personer deltog.  

Hur granskningen har bedrivits 

Kommunstyrelsen beslutade genom delegation den 10 maj 2020 att sända ut förslag till detaljplan för 

Villa skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.), nr 1904, på granskning enligt reglerna för 

standardförfarande. 

Detaljplaneförslaget var under tiden 27 maj 2020 – 24 juni 2020 utsänt för granskning och skickades 

till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 

detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset samt på 

kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/dpvilla-skoga). annonserades i Upplands-Bro direkt den 

30 maj 2020 och i Mitt i Upplands-Bro den 26 maj 2020.. 

Inkomna yttranden, lista 

Med anledning av förslaget till detaljplan har 12 yttranden inkommit till kommunen.  

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2020-05-27 

2 Lantmäteriet inkom 2020-06-03 

3 Trafikverket  inkom 2020-06-01 

Kommunala nämnder 

4 Tekniska nämnden  inkom 2020-06-23 

Övriga remissinstanser 
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5 Brandkåren Attunda  inkom 2020-06-02 

6 E.ON Energilösningar AB  inkom 2020-06-02 

7 Skanova inkom 2020-06-08 

8 Svenska kraftnät  inkom 2020-06-17 

9 Käppalaförbundet inkom 2020-06-23 

10 Trafikförvaltningen region Stockholm inkom 2020-06-24 

Privatpersoner och övriga 

11 Kungsängens villaägareförening inkom 2020-06-10 

12 , KPR i Kungsängen inkom 2020-06-24 

 

Inkomna yttranden med kommentarer 

I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Villa skoga (Kungsängens Kyrkby 

2:131 m.fl.). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens 

utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes 

rangordning. För den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga 

yttrandena som kan erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas 

Planavdelningens kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2020-05-27 

1.1  Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL.  

2 Lantmäteriet  inkom 2020-06-03  

2.1 Lantmäteriet har inga synpunkter.  

3 Trafikverket   inkom 2020-06-01  

3.1 Trafikverkets synpunkt från samrådsskedet är omhändertagen i samrådsredogörelse och 

uppdaterad planbeskrivning. Trafikverket har därmed inga invändningar/synpunkter på planen. 

Kommunala nämnder 

4 Tekniska nämnden   inkom 2020-06-23 

4.1 Tekniska nämnden ser det som positivt om det skulle anordnas handikapparkeringsplats inom 

fastigheten då den skulle kunna avlasta de platser som finns på den allmänna parkeringsytan. 

4.2 Tekniska nämnden ser det som önskvärt om antalet parkeringsplatser kunde utökas genom 

omdisponering av platser för att möta behovet av besöksparkering till Villa Skoga. 

4.3 Cykelparkering bör finnas inom Villa skogas fastighet. 

4.4 Tekniska nämnden håller med om planförslagets lösning om lastning och lossning av 

varuleverenaser med mera ska ske på en lämplig plats öster om Villa Skoga mellan byggnaden 

och parkeringen.  

4.5 En upprustning av den allmänna belysningen inom fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131 bör 

göras då synpunkter om undermålig belysning har inkommit till Tekniska avdelningen i 

samband med kommunens trygghetsvandringar. 

4.6 Tekniska nämnden instämmer i planförslagets lösning av avfallshanteringen. De är positiva till 

att Planavdelningen har haft dialog med Avfallsenheten kring lämpliga avfallsutrymmen, 
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placering av kärl och sortering inom fastigheten samt att Avfallsenheten har varit delaktiga i 

beskrivningen av avfallshantering i planbeskrivningen. 

Kommentar 

4.1 Synpunkterna framförs till fastighetsägaren. Det finns inga möjligheter att införa detta som 

krav i planen.  

4.2 Frågan om att omdisponera parkeringen har diskuterats med Gata park och trafik i ett 

inledande skede. Det är möjligt för kommunen att omdisponera parkeringen inom den egna 

fastigheten så länge hänsyn tas till Kungsängens Kyrkby 2:311 vägrättighet. 

4.3 Cykelparkering styrs inte i detaljplan. Synpunkten vidarebefordras till fastighetsägaren. 

4.4 - 

4.5 Eftersom parkeringsplatsen redan finns planeras inga insatser för iordningställande av 

parkeringen. Förbättrad belysning ligger inom Tekniska avdelningens ansvar. 

4.6 - 

Övriga remissinstanser 

5 Brandkåren Attunda   inkom 2020-06-02 

5.1 Brandkåren Attunda har inga synpunkter. 

6 E.ON Energilösningar AB   inkom 2020-06-02 

6.1 E.ONs tidigare svar kvarstår. 

6.2 De undersöker gärna möjligheten att ansluta fastigheten till fjärrvärmenätet, samt bistår gärna 

med övriga energilösningar. 

Kommentar 

6.1 E.ON Energilösningars yttrande saknades i samrådsredogörelsen. Vi beklagar att vi missat 

detta. Samrådsredogörelsen har reviderats och yttrandet har förts in. 

6.2 Informationen vidarebefordras till fastighetsägaren. 

7 Skanova  inkom 2020-06-08 

7.1 Skanova konstaterar att deras yttrande i samrådet inte verkar ha kommit fram. 

7.2 Skanova har inga synpunkter. 

Kommentar 

7.1 Vi tackar för påpekandet. Planavdelningen har gått igenom yttrandena från samrådet och 

funnit Skanovas yttrande. Vi beklagar att vi missat detta. Samrådsredogörelsen har reviderats 

och yttrandet har förts in. 

8 Svenska kraftnät   inkom 2020-06-17  

8.1 Svenska kraftnät har i samrådsyttrande daterat 2020-01-23 svarat på berörd remiss. Utöver 

tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag. 

Kommentar 

8.1 Svenska kraftnäts yttrande saknades i samrådsredogörelsen. Vi beklagar att vi missat detta. 

Samrådsredogörelsen har reviderats och yttrandet har förts in. 

9 Käppalaförbundet  inkom 2020-06-23 

9.1 Käppalaförbundet har inga anläggningar i området som påverkas av planen. De har inga 

synpunkter. 
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10 Trafikförvaltningen region Stockholm  inkom 2020-06-24 

10.1 Trafikförvaltningen har inga synpunkter. 

Privatpersoner och övriga 

11 Kungsängens villaägareförening  inkom 2020-06-10 

De ställer sig positiva till detaljplanen och har inga invändningar. 

12 , KPR i Kungsängen  inkom 2020-06-24 

12.1 För 43 år sedan, dvs.1977 köpte kommunenen del av skolhemmets fastighet för att bygga 

Kungsängens vårdcentral, väster om Villa Skoga. På fastigheten anlades två platser för 

handikapparkering. Sedan 1977 har antalet invånare i kommunen ökat enormt och blir ännu 

större när byggnationen på Ringvägen är klar för inflyttning. 

De befintliga 2 st handikapplatser utanför vårdcentralen är alldeles för få och alltid upptagna 

och antalet handikapplatser bör utökas till minst fyra platser. 

Hen yrkar således att ytterligare en handikapplats skapas framför vårdcentralen och att en 

handikapplats på den allmänna parkeringen bredvid vårdcentralen reserveras för besökare på 

vårdcentralen. Dessa fyra parkeringsplatser bör märkas/reserveras för personer med 

funktionshinder som skall besöka vårdcentralen. Dessa platser ska även vara avgiftsfria. 

Kommunen äger marken/fastigheten samt den allmänna parkeringen bredvid och har således 

rätt att bestämma vilka besökare med handikapptillstånd som får parkera på just den platsen. 

Denna rättighet utnyttjas till fullo av hotellnäringen som äger parkeringsmark – så varför vill 

inte Upplands-Bro kommun stödja sina invånare med funktionshinder?. Sverige har skrivit 

under FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

12.2 Varumottagning för Villa Skoga ska ske på en avlastningsplats öster om villa skoga mellan 

byggnaden och parkering för att inte stoppa upp trafiken till och från parkeringen. 

Kommentar 

12.1 Det är inte en fråga för kommunen att göra handikapplatser på andra fastighetsägares 

fastigheter. Framför gärna synpunkten till Upplands-Brohus som äger fastigheten för 

vårdcentralen.  

Gällande ytterligare handikapplatser på kommunens parkering så följer det inriktningen i 

kommunens tekniska handbok. Planförslaget utgör inget hinder för att göra fler 

handikapplatser inom parkeringsområdet. Synpunkterna om handikapplatser och avgifter har 

framförts till Tekniska avdelningen.  

Alla parkeringsplatser för rörelsehindrade i kommunen är avgiftsfria. 

12.2 Plats för varumottagning finns på byggnadens östra sida. Eftersom fastigheten även har en 

rättighet att utnyttja området norr om fastigheten för väg finns det inget som hindrar att de 

lastar av där. 

 

Resultat av granskningen  

Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen: 

• Samrådsredogörelsen har reviderats med saknade yttranden. 

Planförslaget har inte ändrats efter granskningen. Endas administrativa förändringar har gjorts. 
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Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller 

granskning framfört synpunkter som inte tillgodosetts: 

Ej sakägare samt remissinstanser utan talerätt: 

 KPR i Kungsängen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Tekniska nämnden 

 

 

 

Underlagsmaterial 

• Kopior av inkomna yttranden under granskning.  

• Samrådsredogörelse, daterad 2020-04-19 reviderad 2020-07-08  

• Kopior av inkomna yttranden under samrådet 

 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 2020-07-08 av 

Planavdelningen 

 

 

Henric Carlson    Lina Wallenius    Charlotte Ahlstrand  

Planchef    Planarkitekt    Projektledare exploatering 
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From: @lansstyrelsen.se> 
Sent: den 27 maj 2020 17:36 
To: kommunstyrelsen 
Subject: KS 19/0314 
 
Detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 mfl) 
 
Hej, 
Länsstyrelsen har mottagit rubricerad detaljplan för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, standardförfarande. Byggnaden ska 
kunna användas för varierade verksamheter såsom för centrumändamål och/eller bostäder i den 
befintliga byggnaden. Tillbyggnad får ske på den norra sidan av byggnaden.  
 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL.  
 
Länsstyrelsens dnr:402-24290-2020 
Kommunens dnr: KS 19/0314 
 
 
Vänligen 
 

 
  
Planhandläggare 
Enheten för planfrågor 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067, 104 22 STOCKHOLM 
Telefon 010-2231698 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
  
Besöksadress:  
Regeringsgatan 66, Stockholm 
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  2020-07-08 
  KS 19/0314 
Samhällsbyggnadskontoret  ANTAGANDE 

 

 
Detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.), nr 1904 Planbeskrivning  

 

Detaljplan för  

Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.)    nr 1904 

Kungsängen  
Upplands-Bro kommun 
 

Standardförfarande       upprättad enligt PBL 2010:900  
i lydelse efter den 1 januari 2015  

 

Planbeskrivning  

 
Villa Skoga från sydöst
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Handlingar 

Planhandlingar 

Plankarta med bestämmelser i skala 1:500, daterad 2020-07-08 

Denna planbeskrivning 

Samrådsredogörelse, daterad 2020-04-19, reviderad 2020-07-08 

Fastighetsförteckning 

Granskningsutlåtande, daterad 2020-07-08 

 

Övriga handlingar 

Behovsbedömning, 2019-09-06, rev 2019-11-26 

Kulturhistorisk dokumentation och värdering, Stockholms läns museum, 2016-10-28 

Antikvarisk förundersökning/konsekvensbeskrivning, Sweco, 2018-07-13 

PM Geoteknik Villa Skoga, Strival Group, 2019-12-20, rev. 2020-01-15 

Markteknisk undersökningsrapport MUR Geoteknik, Strival Group, 2019-12-20 

 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 

Villa skoga byggdes 1926 och har haft olika användningar sedan dess. Fastigheten har styckats av 

flertalet gånger och består för närvarande av parkering, Villa skoga samt en förrådsbyggnad. 

Byggnaderna är i nuläget oanvända. Till byggnaderna hör en mindre trädgårdstomt med stödmurar 

mot omgivande fastigheter söder om byggnaden.  

Gällande detaljplan anger användningen A – allmänt ändamål. Byggnaden har till stor del varit 

oanvänd de senaste åren, medan delar har använts till förråd och möteslokal. 2016 användes 

byggnaden som ersättningslokal efter att det brunnit på Källskolan. 

Kommunen har sålt fastigheten för Villa Skoga, Kungsängens Kyrkby 2:311 till Fastighetsbolaget 

Villa Skoga AB. Bolaget har för avsikt att anpassa den befintliga byggnaden för att bedriva 

möteslokaler och konferens, kontorshotell, café, butik och evenemangslokal. De önskar även ha 

möjlighet att förändra användningen till bostäder för det fall att efterfrågan på kontors och 

konferenslokaler inte är tillräckligt stor. 

Kommunen har beviljat bygglov för utbyggnad av ett inglasat uterum ovanpå betongsockeln på 

byggnadens norra sida, utrymningstrappa på byggnadens östra sida samt en ny ramp på byggnadens 

västra sida. Verksamheten kommer att förändras till kontorshotell och café. 

 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är utveckla och bevara Villa skoga. Byggnaden ska kunna användas för 

varierade verksamheter såsom för centrumändamål och/eller bostäder i den befintliga byggnaden 

samtidigt som de välbevarade kulturvärdena i byggnaden skyddas. 

 

Detaljplanen kommer att pröva möjligheten att ersätta användningen A – allmänt ändamål med 

användningen C – centrum samt B - bostäder. Användningen C ger möjlighet att använda byggnaden 

till olika blandade ändamål, såsom butik, café, kontorshotell och konferens. Planen innebär även att 

skyddsbestämmelser för exteriören på byggnaden och delar av interiören. Byggnaden kommer att 

förses med rivningsförbud. Tillbyggnad får ske på den norra sidan av byggnaden. Parkeringen ändras 

från A till P – parkering på kvartersmark. En del av parkeringen får användningen PCB, för att Villa 

skoga ska kunna få möjlighet att förfoga över en större yta om det skulle behövas i framtiden. 

 

Planprocessen 

Handläggning 
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Detaljplanearbetet inleddes 2017 och handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900 i lydelse efter 

den 1 januari 2015. 

Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande. 

 
Det aktuella planskedet är antagande, då planförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Synpunkter under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Synpunkter under 

granskningen har sammanställtsi ett granskningsutlåtande.  

 

Preliminär tidplan 

Samrådsbeslut (SBU)   december 2019  

Samrådstid     januari 2020 

Granskningstid    maj/juni 2020  

Antagande (KS)    kvartal 3 2020 

 

Planuppdrag 

Kommunstyrelsen gav den 31 maj 2017 §52, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till 

ny detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131) genom standardförfarande. 

 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 

Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 

användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Planen bedöms vara 

förenlig med riksintresse för det förliga friluftslivet, Mälaren med öar och strandområden. 

 

Hushållning med mark- och vattenområden 

Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest 

lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

 

Planförslaget innebär att bebyggelsen bevaras. Förslaget anses vara god hushållning med 

markområden. 

 

Påverkan på riksintressen 

Planen ligger inom riksintresseområde för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB, Mälaren med öar och 

strandområden. Planområdet ligger i bebyggt områden utan direkt anknytning till det rörliga 

friluftslivet. Området är redan bebyggt och kommer inte förändras. Planens genomförande är inte ett 

hinder för det rörliga friluftslivet. 

 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 

Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 

och ekologiskt känsliga områden.  
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Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 

planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i 

Upplands-Bro kommun där miljökvalitets-normer för utomhusluft överskrids. Anledningen är att 

sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar).  

 

Vatten 
Planområdet har vattenförekomsten Mälaren-Görväln som avrinningsområde. Den har måttlig 

ekologisk status, men uppfyller inte god kemisk status. För ekologisk status är det makrofyter, koppar 

samt svämplanets strukturer och funktion runt sjöar som är måttlig status. Vattenförekomsten har 

problem med bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar, nickel och nickelföreningar, 

tributyltennföreningar, antracen, bly och blyföreningar samt kadmium och kadmiumföreningar som 

inte uppnår nivån för god status. 

 

Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna då den inte innebär 

någon förändring av markförhållandena jämfört med nuläget. Dagvattnet från planområdet avleds via 

dagvattenledning till Tibbledammen, där det renas innan det når Mälaren. 

 

Buller 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att 

”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 

följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Planområdet ligger på avstånd från trafikerade vägar. Visst omgivningsbuller förekommer från 

Mälarbanan, men ligger under nivåerna för bostäder.  

 

Ekologiskt känsliga områden 
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller 

med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 § 

Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  

Tibbleviken, är ett ESKO-område som ligger ca 450 meter från planområdet. Planområdet ligger skilt 

från Tibbleviken och dagvattenhanteringen sker via kommunens dagvattennät och renas i 

Tibbledammen. Planen bedöms inte påverka vattenmiljön negativt, då det rent fysiskt inte kommer ske 

några förändringar. 

 

Behovsbedömning/Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

Upplands-Bro kommun konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för 

Villa Skoga inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen 

med mark, vatten och andra resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.  

 

Behovsbedömningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt 

kunskapsunderlag. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Samråd har genomförts med Länsstyrelsen som 

delar kommunens bedömning.  

Nedan följer en sammanfattning av behovsbedömningen: 

Ett genomförande av detaljplan för Villa skoga bedöms inte riskera att medföra betydande 

miljöpåverkan. Inga nya byggrätter utöver givna lov kommer att tillföras och inga nya parkeringsytor 

tillförs. Kulturmiljövärden skyddas i planen. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 

upprättas.  

 

Plandata 
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Läge och areal 

Planområdet är ca 0,2 ha stort och ligger i Kungsängens centrum, öster om torget. Planområdet 

avgränsas av Gamla Landsvägen i nordväst samt av fastighetsgränserna mot omgivande fastigheter.  

 

 

 
Flygfoto med planområdet markerat. 

 

Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheterna Kungsängens Kyrkby 2:131 som ägs av Upplands-Bro kommun 

samt Kungsängens Kyrkby 2:311, som ägs av Fastighetsbolaget Villa Skoga AB. Fastigheten 

Kungsängens Kyrkby 2:311 har tidigare ägts av Upplands-Bro kommun. 

 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 

Planområdet ingår i riksintresset Mälaren med öar och strandområden, som är ett riksintresse för 

rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB. Planen bedöms inte påverka riksintresset för rörligt friluftsliv då 

planområdet består av en bebyggd fastighet i den centrala tätorten. 

 

Strandskydd 

Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

 

Vattenskyddsområde 

Planområdet ingår i den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Avrinning 

sker mot Tibbledammen och Tibbleviken, som är ett avrinningsområde till Östra Mälarens 

vattenskyddsområde. Inom skyddszonen finns det speciella föreskrifter vad gäller bland annat 

hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem. 

 

Regionala planer och program 
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RUFS 
Kungsängens centrala delar pekas ut som strategiskt stadsutvecklingsläge i RUFS 2050. Dessa 

områden har generellt sett en hög regional tillgänglighet och potential att utveckla täta och 

sammanhängande stadsmiljöer. De för projektet relevanta förhållningssätt som pekas ut i strategiska 

utvecklingslägen är att planera för mångsidig och funktionsblandad stads- och bebyggelsemiljö, 

lokalisera arbetsplatsintensiva verksamheter, offentliga funktioner och handel inom gångavstånd på 

600 meter från stationsläge och bytespunkt samt använda kulturmiljövärden i bebyggelsen som en 

resurs som hanteras utifrån sina förutsättningar. Regionala ställningstaganden för kulturmiljöer är att 

inkludera kulturhistoriskt perspektiv vid utveckling. Tillskott i historiska miljöer ska utformas i 

förhållande till redan befintliga värden. 

 

Kommunala planer och program 

Översiktsplan 
För området gäller ÖP 2010, översiktsplan för Upplands-Bro kommun, antagen av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011, §162. Översiktsplanen förklarades aktuell av 

Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42. 

Relevanta planeringsinriktningar i översiktsplanen är att bevara och utveckla kommunens natur- och 

kulturvärden. Viktiga element i kulturlandskapet såsom äldre bebyggelse bör bevaras och de 

kulturhistoriska sambanden i landskapet bör inte brytas. Vid förändring eller komplettering av 

bebyggelse eller anläggningar ska en särskild prövning ska av anpassningen till kulturmiljön. För att 

säkerställa kulturminnesvårdens intressen i olika områden kan särskilda hänsynskrav eller utökad 

lovplikt läggas fast i detaljplaner. Ett mål är att utveckla Kungsängens centrum till en attraktiv och 

livfull mötesplats med fler lokaler och bättre orienterbarhet. 

 

Planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen. 

 

Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet finns gällande detaljplan:  

• Stadsplan 26 för del av Ekhammar, nr 8305, Upplands-Bro kommun, Stockholm län, antagen 

1984. I detaljplanen är planområdet utpekat som allmänt ändamål, där byggnad i två våningar, 

med byggnadshöjd 8,8 meter får uppföras. Planens genomförandetid har gått ut. 

 

När den nya detaljplanen vunnit laga kraft upphör den delen av den äldre detaljplanen som ingår i 

planområdet att gälla. 

 

Förutsättningar och planförslag  

Natur 

Mark och vegetation 

Nuläge 

Planområdet består av en asfalterad parkering samt en tomt bebyggd med ett tvåvåningshus och en 

jordkällare. Tomten är bevuxen med buskar och gräsmatta. I fastighetsgräns mot sydväst, söder och 

sydost finns stödmurar av natursten.  
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Befintlig stödmur och marken som lutar ut från huset. 

 

Förslag 

Stödmurarna ska bevaras, och skyddas genom en q-bestämmelse. För att kunna utnyttja ytan söder om 

huset kan den behöva jämnas ut. Förslagsvis sker detta genom terrasseringar. Utfyllnad bör inte ske 

ovanpå stödmurarna. Om utfyllnad sker måste stödmurarna förstärkas. En höjning av marknivån måste 

prövas genom marklov. Vid utfyllnad ska så kallade inerta massor användas. Inert material är sådant 

som inte förändras fysikaliskt eller kemiskt under lagring och att de inte ska reagerar fysikaliskt eller 

kemiskt på något sätt. Dessa stabila material bryts heller inte ned eller inverkar på andra material som 

de kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa. Jord, 

grus och sten klassas som inerta massor. Se även rubriken Geologi/Geotekniska förhållanden. 

 

 
Typskiss för hur en lämplig terrassering kan utföras, för att inte belasta befintlig stödmur ytterligare. 

 

Landskaps- och stadsbild 
Planområdet ligger mellan flertalet större byggnader. Den betydelse som Villa Skoga tidigare haft i 

landskapet är inte längre avläsbar. 
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Utsikt från Villa skoga söderut 1930. Fotografi av Carl Sunnegårdh. 

 

Villa skogas tidigare centrala placering i Kungsängen. Foto Aero-Tjänst, Västerås  

 

 

Idag ligger Villa Skoga bakom den nyare bebyggelsen och fastigheten har styckats av flera gånger för att bygga ut 

Kungsängens centrum. 
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Fastigheten styckades av för bygget av vårdcentral och bostäder, vilket har påverkat stadsbilden. 

 

Förslag 

Det finns inte utrymme inom planarbetet att genomföra åtgärder för att förbättra Villa skogas plats 

stadsbilden. För att förstärka Villa Skogas sammanhang skulle gångvägarna kring byggnaden behöva 

tydliggöras. Det vore också läkande om entrén söderifrån förstärktes. En gångväg skulle kunna leda 

till trappan från sydöst. Detta område ligger dock utanför planområdet på Upplands-Brohus fastighet. 

För att ge en möjlighet att förbättra sammanhanget i framtiden finns en möjlighet att området norr om 

byggnaden kan införlivas i Villa Skogas tomt senare. 

 

Fornlämningar 
Det finns inga fornlämningar inom planområdet. 

 

Geologi/Geotekniska förhållanden 

Nuläge 

Enligt SGUs jordartskarta är parkeringen är placerad på morän, Villa skoga är byggd på morän och 

urberg. Den västra delen av planområdet är glacial lera. 

En geoteknisk utredning har genomförts av Strival Group under hösten 2019. Enligt utredningen 

består jordföljden av ett tunt organiskt lager följt av grusig silt och sand ner till 1-2 meters djup där 

berg påträffats. Äldre geotekniska utredningar indikerar att Villa skoga står på fastmark medan 

området några meter söder om murarna består av lera med skjuvhållfasthet över 100 kPa. Området är 

dock bebyggt efter att de äldre undersökningarna genomförts och består idag av grusiga, sandiga och 

siltiga jordmassor. 

 

Förslag 

En utökad lovplikt föreslås för förändringar av marknivån runt stödmurarna för att inte riskera att 

förändringar som görs påverkar stabiliteten i murarna negativt. I det fall att utfyllnader görs ovanför 

stödmurarna behöver jordtrycket bakom befintlig stödmur minimeras. Den geotekniska utredningen 

föreslår tre alternativ till hur detta kan ske: 

1. Spont installeras bakom befintlig mur för att ta upp jordtrycken istället för stödmuren. Spont 

behöver sannolikt förankras med bergdubb. 

2. Urschaktning av material bakom mur och återfyllning med lättfyllning 

3. Omschaktning av massor och bakåtförankring med geonät som läggs omlott. Se illustration 

nedan. 

I det fall marknivån ovanför murarna utjämnas med ca 0,5 m skulle murarna bli stabilare med mindre 

risk för brott. 

 

Bebyggelseområden 
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Befintlig bebyggelse 

Nuläge 

Området är bebyggt med en villa från 1926, Villa Skoga. Villan är tillbyggd med en terrassmur 1939. 

Villan upptar cirka 240 m3 byggnadsarea. Den är uppförd i två våningar samt med en inredd vind och 

källare. På fastigheten finns även en fruktkällare uppförd i suterräng 1955. 

 

Förslag 

Användningen för villan ändras till bostäder och centrumändamål. Det innebär att byggnaden kan 

användas för bostäder och/eller centrumändamål. Centrumändamål omfattas exempelvis av kontor, 

konferens, hotell, handel, café, restaurang. Huvudbyggnaden får rivningsförbud. Den får också 

skyddsbestämmelser för att bevara detaljer och karaktären på byggnaden samt förhindra att den 

förvanskas. Möjlighet att bygga till villan ges på den norra sidan, ovanpå befintlig terrassmur. 

Tillbyggnad ska ske med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. Utformningen bör 

gestaltningsmässigt skilja sig från befintlig byggnads utformning för att den ursprungliga byggnadens 

volym fortfarande ska vara avläsbar. Bygglov för en sådan åtgärd är redan beviljad. En tillbyggnad för 

en inglasad vinterträdgård har tillåtits ovanpå terrassmuren, med en höjd motsvarande byggnadens två 

våningar. För tillbyggnad gäller att den ska utformas med hänsyn till Villa skoga, för att den inte ska 

bli dominant och för att Villa Skogas utformning fortfarande ska vara avläsbar. Tillbyggnaden får inte 

vara högre än Villa Skogas takfot. Fruktkällaren skyddas inte, utan får ersättas med en ny byggnad 

eller rivas.  

 

Kulturmiljö 

Bakgrund 

Villa Skoga uppfördes som privatbostad 1926 av Riksdagsman Oscar Sjölander. Byggnadsritningar 

upprättades av Frederick Sköldström. På den tiden var Kungsängen ett stationssamhällemed ett fåtal 

hus och villan omgavs av en större tomt än idag. Villan var på den tiden ortens modernast utrustade 

hus med centralvärmeanläggning och vatten och avloppsledningar.  

 
Arkivbild på Villa Skoga.  

 

1939 gjordes Villa Skoga om till ett pojkhem för Stiftelsen Baptisterna. 1977 öppnades verksamheten 

även för flickor och benämndes istället skolhem. 1977 köpte kommunenen del av skolhemmets 
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fastighet för att bygga vårdcentral, väster om Villa Skoga. 1982 flyttade skolhemsverksamheten. 1983 

började Villa Skoga hyras ut till olika föreningar, uthyrningen upphörde 2014 då gällande 

brandskyddsbestämmelser inte uppfylldes. 

 

Villa Skoga är det äldsta huset i Kungsängens centrum och det enda kvarvarande byggnaden från det 

tidigare stationssamhället. En kulturhistorisk dokumentation och värdering gjordes av Stockholms läns 

museum 2016 som pekade ut Villa skoga som ett lokalhistoriskt värde som genom åren fått en stor 

betydelse för ortens historiska identitet, i nivå med hembygdsgården och kyrkan. Byggnaden pekas ut 

som ett socialhistoriskt minnesmärke. Dels på grund av att det byggts av att villans första ägare blev 

omtalad i sin egenskap av fackföreningsman och riksdagspolitiker, inriktad på att förbättra villkoren 

för traktens lantarbetare. Dels på grund av att Stiftelsen Baptisternas pojkhem var pionjärer i sin 

strävan at skapa bättre livsvillkor för socialt utsatta barn. 

 

Frågan om byggnadsminnesförklaring väcktes hos Länsstyrelsen 2016. Länsstyrelsen meddelade 2017 

att byggnaden har stort lokalhistoriskt värde, men att det inte uppfyller kraven för byggnadsminne 

enligt kulturmiljölagen. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Stockholms läns museum gjorde en kulturhistorisk dokumentation och värdering 2016. Värderingen 

kom fram till att Villa Skoga har ett lokalhistoriskt värde som det äldsta huset i Kungsängens centrum 

och den enda kvarvarande huset från stationssamhället som tidigare låg där. Länsmuseet menar att 

Villa Skoga genom åren har fått en stor betydelse för ortens historiska identitet, i nivå med 

hembygdsgården och kyrkan. De menar också att Villa skoga kan ses som ett socialhistoriskt 

minnesmärke genom villans första och andra ägare. Oscar Sjölander, som lät uppföra huset, blev 

omtalad som fackföreningsman och riksdagspolitiker var inriktad på att förbättra villkoren för traktens 

många lantarbetare. Stiftelsen Baptisternas pojkhem, var pionjärer i sin strävan att skapa bättre 

livsvillkor för socialt utsatta barn. Villan har ett byggnadshistoriskt värde som ett påkostat, relativt 

välbevarat hus från 1926. 

 

Kulturhistorisk karakteristik 

Exteriör 

Villans ursprungliga exteriör har bevarats till sina huvuddrag. Fasadputsen, dörr- och 

fönstersnickerier, yttertaket med lertegel och de två symmetriskt placerade skorstenarna. Terrassmuren 

på norra sidan byggdes till 1939, men har dörrar och fönster från 1970-talet. 

 

• Slätputsad fasad i gul kulör 

• Kontrasterande vita putsade pilastrar, sockel och taklister  

• Omfattningar i vitt kring fönster och blinderingsfält kring fönster 

• Ursprungliga dörrar och fönster, placerade i tydlig symmetri 

• Yttertaket och dess svaga utsvängning vid takfot, belagt med lertegel 

• Fyra takkupor, en i varje väderstreck, täckta med plåt 

• Två symmetriskt placerade skorstenar 

• Veranda och altaner i söder, väster och öster, med tillhörande svartmålade snidade räcken med 

ornamentala detaljer, kolonner och betongtrappor 

• Proportioner, skala och byggnadens ursprungliga volym 
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Ytterdörrar med överljusfönster, kontrasterande pilastrar och kolonner. 

 
Snidade räcken med ornamentala detaljer, i behov av upprustning. 
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Villa skogas valmade tak med svag utsvängning vid takfoten. Symmetriska skorstenar och en takkupa i varje väderstreck. 

 
Verandor och balkonger. De kontrasterande detaljerna i fasaden syns tydligt mot den gula putsen. 

 

Interiör 

Av den ursprungliga interiören finns framförallt bottenvåningens matsal och salong, den öppna 

eldstaden, trappräcken och kalkmålningar. Kalkmålningar finns på väggarna kring i hörnen samt under 
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taklisten i trapphallen samt på salongens väggar, särskilt hörnen är utsmyckade, och i övergången mellan 

väggar och tak i salongen. I taket ovanför dörröppningen mellan trapphallen och salongen finns 

kalkmålningar, med initialer tillhörande makarna Sjölander. Den öppna eldstaden är vitkalkade med 

sidostycken i form av voluter på högkant och karnisprofilerad fris. I övrigt kvarstår många ursprungliga 

dörrar och listverk på bottenvåningen och övervåningen. Flera radiatorer av gjutjärn är ursprungliga, 

liksom bevarade strömbrytare. I salongen finns ett golv av lackad ekparkett i fiskbensmönster med 

stavfris. Övergången mellan salongen och matsalen kantas av två kolonner med toskanska kapitäl och 

förgyllda detaljer. I trapphallen finns två etagefönster, indelade med mittposter och tvärpost. I de åtta 

fönsterbågarna sitter rutor med blyinfattat färgat glas. Fönstren har ursprungliga beslag. 

Fönstersnickerierna är laserade i en mörkbrun nyans för att efterlikna teak. Trappräcket har en svarvad 

balustrad som ör laserad i en mörkbrun nyans.  Ledstängerna är laserade i mörkbrun nyans och infästa 

med smidesjärn. Husets källare och vind rustades upp 1967-68. Duschen och badrummet med 

intilliggande bastu i källaren är särskilt tidstypiska. 

I utredningen beskrivs även väggfasta bänkar som tros varit ursprungliga. Dessa bänkar finns dock inte 

längre kvar i byggnaden. 

 

• Rumssamband på bottenvåningen särskilt matsal och salong med mellanliggande passage 

• Trapphallens höga etagefönster med färgat glas 

• Den öppna eldstaden 

• Trappräcken i huvudtrapphuset med räcke och balusterdockor, trappräcken i mindre trapphus 

• Kalkmålningar i trapphall och salong 

 

 
Trapphallens höga etagefönster med färgat glas, sett utifrån på fasadens norrsida. Trapphallens fönster sedda inifrån.  
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Hallens kalkmålningar, kolonner, trappräcken med balusterdockor.  

 
Detaljbild på kalkmålningar i hallen. 
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Öppen spis med friser, kalkmålningar på väggar. Foto Stockholms läns museum. 

 
Detaljbilder av kalkmålningar som bård på väggen i hallen samt i valvet mellan hall och salong på nedervåningen. 

Bokstäverna OJS i centrum av målningen representerar Oscar och Jennie Sjölander som lät bygga Villa Skoga. 
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Kalkmålningar i salongen på nedervåningen samt kolonner vid passagen mellan rummen. Foto Stockholms läns museum. 

  

Detaljbilder av kalkmålningar i hörn samt fris i salongen på nedervåningen. 
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Detaljbilder av kalkmålningar på fris vid passagen mellan salong och matsal på nedervåning. 

 

  

Detaljbilder av kolonner mellan salong och matsal på nedervåning. 

 

Tomten 

Endast en liten del av den tidigare stora tomten med fruktodling finns kvar. Den äldre trädgården 

inramad av stödmurar av natursten är det enda som finns kvar av trädgården. Söder om stödmuren 

finns en mindre del av den stora trädgården, med tre körsbärsträd. Den delen tillhör dock en annan 

fastighet. I den södra stödmuren finns en stentrappa av natursten, som har blivit påverkad av 

växtlighet, som behöver läggas om. Väster om villan finns en betonggjuten fruktkällare som uppfördes 

1955. 
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Förslag 

På grund av att huvudbyggnaden hyser stora lokala kulturvärden förses byggnaden med 

rivningsförbud. Byggnadens karaktäristiska drag är välbevarade och är av så stor vikt för byggnadens 

gestaltning och historia att de skyddas genom bestämmelser för att förhindra att byggnadens yttre och 

inre förvanskas. Byggnadens exteriöra karaktärsdrag ska bevaras när det gäller putsfasadens 

kontrasterande pilastrar, sockel och taklister, omfattningar och blinderingsfält kring fönster, 

ytterdörrar med tillhörande överljusfönster, takbeklädnad med lertegel samt svartmålade snidade 

räcken med ornamentala detaljer, kolonner och betongtrappor på verandor/altaner och balkong. 

Byggnadens exteriöra karaktärsdrag ska bibehållas till sin utformning gällande putsad fasad, 

färgsättning, takform med utsvängd takfot, takkupor, fönster, skorstenar samt proportioner, skala och 

byggnadens ursprungliga volym. Det innebär att vissa delar av byggnaden är skyddade och inte får 

bytas ut, medan andra kan bytas, men att utformningen fortfarande måste vara densamma för att 

byggnaden inte ska förvanskas. 

 

Befintliga interiöra karaktärsdrag som är viktiga för byggnadens karaktär ska bevaras. Det innebär att 

de inte får bytas ut. Det gäller kalkmålningar på tak och väggar på bottenvåningen, kolonner på 

bottenvåningen, trappräcken i trapphallen, trapphallens etagefönster med rutor i färgat glas samt öppen 

eldstad med kåpa och friser. Väggmålningarna i salongen och hallen ska bevaras, men får lov att 

täckas över med byggskivor som inte skadar målningarna.   

 

Offentlig service och kommersiell service 

Nuläge 

I Kungsängens centrum finns både offentlig och kommersiell service inom gångavstånd från 

planområdet.  

Förslag 

Planområdet kommer kunna rymma ytterligare service genom möjlighet till mindre lokaler för 

exempelvis handel eller café. 

 

Gestaltning 
Norra delen av villa Skoga består av en betongsockel som byggdes till i och med att Villa Skoga blev 

pojkhem 1939. Planen medger en tillbyggnad på denna sida. Tillbyggnad ska utformas med hänsyn till 

den ursprungliga byggnaden genom materialval och utformning. Tillbyggnaden får inte överstiga den 

befintliga byggnadens takfot i höjd, för att den inte ska bli för dominant. Utformningen av byggnaden 

bör också underordna sig Villa Skoga. Bygglov för en tillbyggnad har beviljats, där tillbyggnaden 

uppförs ovanpå befintlig sockel med glasfasader. 

 

Tillgänglighet 

Nuläge 

Byggnaden har en metallramp för att göra entrén tillgänglig. 

Förslag 

Metallrampen kommer bytas ut mot en gjuten ramp utmed fasaden på den sydvästra sidan av 

byggnaden enligt beslutat bygglov. Handikapptoalett kommer att ordnas på entréplanet. Endast 

entréplanet kommer att vara tillgängligt i byggnaden. Att göra de övre våningarna tillgängliga skulle 

innebära ett stort ingrepp i byggnaden och medföra stora kostnader. Det skulle vara möjligt att 

installera en trapphiss mellan våning 1 och 2. 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns på den allmänna parkeringsytan, cirka 20 meter från entrén. 

Handikapparkering kan anordnas på Villa Skogas fastighet i närheten av entrén. 

  

Trafik och kommunikationer 

Gatunät, utfarter 

Nuläge  

Planområdet ansluts till gatunätet via Gamla Landsvägen.  
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Förslag 

Infarten till parkering och Villa skoga är gemensam och sker på kvartersmark. 

 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Planområdet kan nås via trottoarer, cykelvägar saknas. Planområdet ligger nära till Kungsängen torget 

och Kungsängen station där det finns cykelparkering, vilket möjliggör för många besökare att cykla 

till verksamheten. 

 

Varumottagning 
Varumottagning kan lämpligen ske på en avlastningsplats öster om villa skoga mellan byggnaden och 

parkering. För att lastbilen ska få plats att vända kan parkeringsplatserna längst söderut behöva flyttas 

några meter åt söder. Alternativt får avlastning ske framför Villa Skoga på norra sidan, men då stoppar 

det upp trafiken till och från parkeringen. 

 

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger drygt 200 meter från pendelstationen och busstationen i Kungsängen, vilket 

möjliggör för många besökare att ta sig till verksamheten med kollektivtrafik. 

 

Parkering 

Nuläge 

Inom planområdet finns en allmän parkering med 28 parkeringsplatser, varav två platser är markerade 

handikapplatser. Platserna används för besökare på Kungsängens vårdcentral. 

 

Förslag 

Den östra delen av parkeringen läggs inom kvartersmark för bostäder och centrumändamål. De blir 

därmed reserverade för verksamheten i Villa Skoga. Resterande parkering med 23 platser övergår till 

kvartersmark för parkering. Denna del förblir i kommunens ägo. Att parkeringen blir kvartersmark 

innebär att den kan användas för allmän parkering eller som uthyrningsplatser. För verksamheterna i 

Villa Skoga kommer de egna parkeringarna dagtid inte att räcka till, utan besökare kommer att vara 

hänvisade till allmän parkering, likt andra besökare till verksamheter i Kungsängens centrum. I det fall 

Villa skoga inreds med bostäder kommer all parkering för boende ordnas inom den egna fastigheten. 

Handikapplatser finns på den allmänna parkeringen, cirka 20 meter från entrén. Cykelparkering kan 

anordnas på tomten. På den södra sidan om byggnaden tillåts inte parkering på för att bevara den lilla 

del som finns kvar av den tidigare stora trädgården. 

 

Störningar och risker 

Buller och vibrationer 

Nuläge  

Läget bedöms inte överskrida gällande riktvärden för buller. Gamla Landsvägen och Kyrkovägen är 

lokala gator med förhållandevis lite trafik. Mätning av trafiken gjordes på Gamla Landsvägen 2018, då 

knappt 1200 trafikrörelser/dygn registrerades. Hastigheten oå gatan är 30 km/h. 

Förslag 

Det bedöms inte nödvändigt att redovisa bullervärden för förslaget, med hänvisning till PBL 4 kap 33 

a §. Enligt en översiktlig beräkning av trafikbuller har gjorts med hjälp av ”Hur mycket bullrar 

vägtrafiken?” från Boverket och Sveriges kommuner och Landsting. Enligt beräkningen är bullernivån 

för trafik cirka 50 dBA, vilket innebär att bullervärdena för buller vid bostäder klaras med god 

marginal och inte behöver utredas särskilt. 

 

Radon 
Radonmätning har inte gjorts i byggnaden. 
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Översvämning 
Planområdet ligger högt beläget. Byggnaden ligger ovanför omgivningen med marken lutande från 

byggnaden. Inom planområdet föreligger ingen översvämningsrisk. 

 

Ras och skred 
Tomten runt Villa skoga är uppbyggd med stödmurar sedan byggnaden uppfördes. Stabiliteten i 

murarna ska är undersökt. Murarna utgör inte en ras eller skredrisk varken i nuläget eller vid 

förändrade väder på grund av klimatförändringar. Ökad belastning på murarna skulle utgöra en risk, 

därför har detaljplanen en bestämmelse om marklov för förändringar av markhöjden. 

 

Förorenad mark 
Planområdet bedöms inte innehålla förorenad mark.  

 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 

Dagvattnet leds till dagvattenledningar vidare till Tibbledammen där vattnet renas. 

 

Vatten och avlopp 

Villa skoga är ansluten till det kommunala VA-nätet. 

 

Värme 

Byggnaden värms upp med elpanna. Uppvärmning skulle kunna ske genom bergvärme eller 

fjärrvärme.  

 

El, tele, bredband 

Ledningar för el, tele och bredband finns i närheten av fastigheten.  

 

Avfall 

Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 

dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer inom 

planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten.  

Upplands-Bro kommun har infört ett system för insamling av mat- och restavfall. Kommunen kommer 

också att införa fyrfackslöning för hämtning av förpackningar och returpapper. Det innebär att det ska 

finnas plats för flera kärl inom fastigheten. Hanteringen av avfall för Villa Skoga kan lösas genom 

soprum i källarsockeln eller genom ett kärlskåp i den norra delen av fastigheten. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvenser 

Planen innebär positiva konsekvenser eftersom byggnaden bevaras. Byggnadens interiör kommer att 

förändras i och med den förändrade användningen. Det kommer till viss del innebära negativa 

konsekvenser eftersom vissa värden därigenom går förlorade. Vissa av kalkmålningarna och de 

väggfasta bänkarna skyddas inte av planbestämmelser. Större delen av de kvarvarande 

originaldetaljerna skyddas dock genom varsamhets och skyddsbestämmelser. Planen bedöms inte få 

betydande miljöpåverkan. 

Ytan för Villa Skogas fastighet har minskat, det har negativa konsekvenser för kulturvärdena, vilket är 

en konsekvens av försäljning och förändring av markanvändningen. Detta är dock inte en direkt effekt 

av planen, eftersom avstyckningen skett enligt gällande plan. Planen ger möjlighet att senare utöka 

Villa Skogas fastighet något i jämförelse med denna avstyckning. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Att rusta upp Villa skoga innebär en ekonomisk kostnad för Fastighetsbolaget Villa Skoga AB. 

Miljöekonomiskt är det en vinst att upprusta befintlig byggnad, som redan stått i nästan 100 år, istället 

för att bygga en ny byggnad med kortare brukstid. För kommunen innebär planen en viss minskning i 

driftskostnad, eftersom den allmänna parkeringen minskar och Villa Skoga sålts. Det innebär också en 

intäkt för kommunen eftersom Villa Skoga sålts. 

 

Sociala konsekvenser 

Genom att Villa Skoga får användas för nya ändamål ger det bättre förutsättningar för att byggnaden 

kommer kunna användas i framtiden, istället för att stå tom. Det är positivt för den lokala 

kulturhistorien att byggnaden bevaras. Om byggnaden används till centrumverksamheter kan det ge ett 

tillskott till kommunen genom arbetsplatser och mötesplatser. 

Barnkonsekvenser 
Detaljplaneförslaget bedöms kunna få positiva konsekvenser för barn då byggnaden bevaras och en 

del av ortens historia kan fortsätta berättas för de som växer upp i Kungsängen.  

I det fall Villa skoga skulle användas för bostäder skulle det kunna erbjuda en bra boendemiljö för 

barn förutsatt att staket sätts upp kring stödmurarna.  

 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Planområdet består enbart av kvartersmark. Exploatören ansvarar och står för avtal med ledningsägare 

i området, och bekostar alla erforderliga åtgärder (där så krävs) som är nödvändiga för planens 

genomförande, t.ex. flytt av ledningar. Kostnadsansvar för gator och ledningar inklusive anslutningar 

till befintlig infrastruktur ligger på exploatören. 

 

Avtal 
Kommunen och exploatören tecknade markanvisningsavtal i december 2017. Köpekontrakt för 

fastigheten tecknades i mars 2018 och omtecknades i juli 2019. Till köpeavtalet tecknades ett 

tilläggsavtal i juni 2019. Avtalen reglerar hur plankostnaderna ska fördelas. Exploatören ska ersätta 

Kommunen för plankostnaderna senast på tillträdesdagen, därmed kommer planavgift inte tas ut vid 

bygglov. Om detaljplanen inte antas eller vinner laga kraft står kommunen för plankostnaderna. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 
Kungsängens Kyrkby 2:131 ägs av Upplands-Bro kommun. Kungsängens Kyrkby 2:311 ägs av  

Fastighetsbolaget Villa Skoga AB.  

 

Fastighetsbildning  
Kungsängens kyrkby 2:311 har styckats av från Kungsängens Kyrkby 2:131. Inga fler 

fastighetsförrättningar behöver göras för att genomföra detaljplanen. 

 

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
Servitut för avlopp, vatten och väg finns för Kungsängens Kyrkby 2:311 inom och utanför 

planområdet. Ytterligare servitut för att genomföra detaljplanen behövs inte. 
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 
 

Fastigheter inom 

planområdet 

Fastighetsreglering Konsekvenser av planens 

genomförande 

Kungsängens Kyrkby 2:131   Ingen fastighetsreglering kommer att ske.  Användning PBC, ingen 

byggrätt. 

 
Kungsängens Kyrkby 2:311 Ingen fastighetsreglering kommer att ske. Användning BC. 

Skyddsbestämmelser införs. 

Frågan om ersättning enligt 14 

kap 10 § PBL kan bli aktuell. 

Rättigheter inom 

planområdet 

Förmåns och lastförhållanden Konsekvenser av planens 

genomförande 

0139-2019/30.1 

Officialservitut  

 

Officialservitut för vattenledning till förmån 

för Kungsängens Kyrkby 2:311, till last för 

Kungsängens Kyrkby 2:131 

Detaljplanen påverkar inte 

servitutet. 

0139-2019/30.2 

Officialservitut  

 

Officialservitut för väg till förmån för 

Kungsängens Kyrkby 2:311, till last för 

Kungsängens Kyrkby 2:131 

Detaljplanen påverkar inte 

servitutet. 

Rättigheter utanför 

planområde 

Förmåns och lastförhållanden Konsekvenser av planens 

genomförande 

0139-87/12.1 

Officialservitut 

Officialservitut för avlopp till förmån för 

Kungsängens Kyrkby 2:311, till last för 

Kungsängens Kyrkby 2:266 

Detaljplanen påverkar inte 

servitutet. 

Fastigheter utanför 

planområdet 

 
 

Kungsängens Kyrkby 2:1   Detaljplanen har inte en negativ 

påverkan på fastigheten. 

Kungsängens Kyrkby 2:1  Detaljplanen har inte en negativ 

påverkan på fastigheten. 

Kungsängens Kyrkby 2:132  Detaljplanen har inte en negativ 

påverkan på fastigheten. 

Kungsängens Kyrkby 2:253  Detaljplanen har inte en negativ 

påverkan på fastigheten. 

Kungsängens Kyrkby 2:266  Detaljplanen har inte en negativ 

påverkan på fastigheten. 

Kungsängens Kyrkby 2:273  Detaljplanen har inte en negativ 

påverkan på fastigheten. 

 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar/undersökningar 
En geoteknisk utredning med provtagning har genomförts av Strival group. 

 

Ekonomiska frågor 

Driftkostnader 
Planens genomförande medför inte ökade driftkostnader för kommunen.  
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Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 

 

Avgift för vatten och avlopp 
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  

 

Lantmäteriförrättning 
Kommunen ansvarar för ansökan om fastighetsreglering hos Lantmäteriet, Kostnaderna för 

förrättningen bekostas av kommunen. 

 
Ersättning enligt 14 kap 10 § PBL 
Eftersom detaljplanen innehåller skyddsbestämmelser berörs frågan om ersättning enligt 14 kap 10 § i 

Plan- och bygglagen. Kommunen kan bli skyldig att ersätta fastighetsägare som berörs för den skada 

som ersättningen medför. Rätten till ersättning gäller dock endast om pågående markanvändning 

avsevärt försvårats. Den som vill begära ersättning ska göra det inom två år från den dag då beslutet 

om detaljplanen vinner laga kraft. 

 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 

 

Medverkande i projektet 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning, 

bygglovsavdelning, miljöavdelning samt Kultur- och Fritidskontoret har också bidragit till arbetet.   

 

 

 

Upprättad 2020-07-08 

Planavdelningen 

Mark- och exploateringsavdelningen 

 

 

 

Henric Carlson  Lina Wallenius  Charlotte Ahlstrand 

Planchef   Planarkitekt   Mark- och exploateringschef 
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Bakgrund till revidering av samrådsredogörelsen 

Under granskningen upptäcktes att tre yttranden under samrådet inte tagits med i 

samrådsredogörelsen. Samrådsredogörelsen har därför reviderats och dessa tre yttranden har lagts till. 

Ingen av de yttrande instanserna hade synpunkter på förslaget och missen bedöms därför inte påverka 

den fortsatta handläggningen. Ändringarna i samrådsredogörelsen har markerats med ett streck i 

vänsterkanten. 

Bakgrund till detaljplanearbetet 

Kommunstyrelsen gav den 31 maj 2017 §52, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till 

ny detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.). Planen handläggs genom 

standardförfarande enligt PBL.2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015. 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet är utveckla och bevara Villa Skoga. Byggnaden ska kunna användas för varierade verksamheter 

såsom butik, café, kontorshotell, konferens och/eller bostäder. Byggnaden kommer att förses med 

rivningsförbud. Detaljplanen innebär även att skyddsbestämmelser införs för exteriören och delar av 

interiören. Tillbyggnad får ske på den norra sidan av byggnaden. Om behov uppstår ska det ges 

möjlighet att förfoga över en större yta av den närliggande parkeringen. 

Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.  

Hur samrådet har bedrivits 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 4 december 2019 § 58 att sända ut förslag till detaljplan för 

Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.), nr 1904, på samråd enligt reglerna för 

standardförfarande, plan- och bygglagen ((2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015). 

Detaljplaneförslaget var under tiden den 8 januari till och med den 30 januari 2020 utsänt för samråd 

och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden 

var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum och i Brohuset samt på 

kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/dpvilla-skoga). annonserades i Upplands-Bro Direkt 

den 2020-01-11 och i Mitt i Upplands-Bro den 2020-01-07. 

Öppet hus hölls den 22 januari 2020, klockan 15.00 – 19.00. Cirka 20 personer deltog.  

Inkomna yttranden, lista 

Med anledning av förslaget till detaljplan har 17 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom 

3 yttranden efter samrådsperiodens slut. Samtliga sena yttranden har fått anstånd för att lämna in 

yttrande senare. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2020-01-03 

2 Lantmäteriet inkom 2020-01-10 

3 Trafikverket  inkom 2020-01-10 

Kommunala nämnder 

4 Socialkontoret, Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd  inkom 2020-01-08 

5 Kultur- och fritidsnämnden  inkom 2020-02-24 

6 Tekniska nämnden inkom 2020-02-25 
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7 Bygg- och miljönämnden  inkom 2020-03-05 

Övriga remissinstanser 

8 E.ON Värme inkom 2020-01-08 

9 Norrvatten  inkom 2020-01-14 

10 Vattenfall Eldistribution AB  inkom 2020-01-07 

11 Trafikförvaltningen Region Stockholm  inkom 2020-01-10 

12 Handikappföreningarnas samarbetsorgan Järfälla-Upplands-Bro inkom 2020-01-31 

13 Brandkåren Attunda  inkom 2020-02-05 

Privatpersoner och övriga 

14  inkom 2020-01-30 

Revidering efter granskning 

15 E.ON Energidistribution AB inkom 2020-01-22 

16 Svenska kraftnät inkom 2020-01-23 

17 Skanova inkom 2020-01-27 

 

Inkomna yttranden med kommentarer 

I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 

2:131. Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller 

innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För 

den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan 

erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens 

kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2020-01-03  

För närvarande har Länsstyrelsen inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 14 § PBL.  

2  Lantmäteriet  inkom 2020-01-10  

Lantmäteriet har ingen erinran över planförslaget.   

3 Trafikverket   inkom 2020-01-10  

3.1 Angående buller möjliggörs bostäder i en byggnad som haft en annan användnings-

bestämmelse. Kommunen hävdar att det inte bedöms som nödvändigt att redovisa bullervärden 

för förslaget, med hänvisning till PBL 4 kapitlet 33 §. Trafikverket anser att det ska utföras 

bullerutredningar i samband med framtagande av detaljplaner och bygglov, utom där det 

uppenbart är onödigt. Kommunen behöver därmed presentera motiv eller underlag för 

bedömningen att man inte tagit fram en bullerutredning. Villa Skoga ligger på en höjd vilket 

behöver tas med i bedömning av bullersituation. 

3.2 Trafikverket ser positivt på tänkt markanvändning, d v s att centrumnära byggnad nyttjas och 

restaureras istället för att som idag stå tomt. Trafikverket ser i huvudsak att deras anläggning 

inte berörs direkt då det är cirka 200 meter till Mälarbanan. 
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Kommentar 

3.1 Tillbyggnaden för Villa Skoga ligger 25 meter från närmsta väg, Gamla Landsvägen. Befintlig 

byggnad ligger 28 meter från vägen. En översiktlig beräkning av trafikbuller har gjorts med 

hjälp av ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” från Boverket och Sveriges kommuner och 

Landsting. Enligt beräkningen är bullernivån för trafik cirka 50 dBA, vilket underskrider 

värdena för bostäder i förordningen. Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare 

beskrivning av bullerkällor och översiktlig bullernivå. 

3.2 Kommunen noterar detta. 

Kommunala nämnder 

4 Socialkontoret, Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd  inkom 2020-01-08 

4.1 Det är akut brist på parkeringar i Kungsängens centrum under vissa tider på dygnet. Om 

kommunen ökar användandet av lokalen, kommer rimligtvis behovet av parkeringar i 

centrumområdet att öka ytterligare, varför del av tomten borde användas till några rutor 

parkering för att åtminstone inte påverka parkeringssituationen negativt, varav någon för 

rörelsehindrade. 

4.2 Tjänstepersonen på Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd får ofta synpunkter från 

brukare (inom handikapp- och äldreomsorg), deras anhöriga och utförare av hemtjänst att 

parkeringssituationen i Kungsängens centrum är ohållbar. Detta behöver tas i beaktning vid all 

planering av centrumområdet. Parkeringar är ju en förutsättning för butiker och restauranger 

men även för föreningsverksamhet vård, omsorg och skola. 

Kommentar 

4.1 Området för parkering på Villa skogas fastighet utökas något för att 5 bilar ska få plats. Det är 

inte möjligt att använda större del av Villa Skogas tomt för parkeringar, både av utrymmesskäl 

och med hänsyn till kulturmiljön.  

4.2 Parkeringsfrågan i centrum är alltid uppe för utredning vid planering i centrum. Det är också 

en fråga som Tekniska avdelningen arbetar kontinuerlig med. 

5 Kultur- och fritidsnämnden   inkom 2020-02-24 

5.1 Villa Skoga var under en tid rivningshotad och det är en glädjande utveckling att byggnadens 

värden har uppmärksammats. Byggnaden är en stark påminnelse av platsens historia innan 

Kungsängens moderna centrum och det är mycket positivt för den lokala kulturhistorien att 

byggnaden bevaras. Om byggnaden används till centrumverksamheter som café kan den bli en 

ny, attraktiv mötesplats för kommuninvånarna. 

5.2 Det är mycket bra att detaljplanen lyfter fram Villa Skoga som en kulturhistoriskt värdefull 

byggnad. Det finns dock en diskrepans mellan de antikvariska utredningarna och planens 

bestämmelser. Trots att de väggfasta bänkarna i villans trapphall (sannolikt original från när 

huset byggdes) och villans ursprungliga fönster i de antikvariska utredningarna tas upp som 

centrala kulturvärden för villan, värnas de inte i planbeskrivningen. 

5.3 Även om det inte i dagsläget finns utrymme att inom planarbetet att genomföra åtgärder för att 

förbättra Villa Skogas plats i stadsbilden, är det bra att tanken tas upp i detaljplanen. Även om 

Villa Skogas stora trädgårdar inte kan återskapas vore det ett lyft för centrummiljön i 

Kungsängen samt människors möjligheter till rekreation i centrummiljön om det gröna i villans 

omgivning – inklusive de få kvarvarande fruktträden - i förlängningen skulle utvidgas och 

förstärkas. 

Kommentar 

5.1 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 
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5.2 Utformningen av planbestämmelser har utgått från att byggnaden och dess kulturvärden ska 

bevaras i möjligaste mån. Det allmänna intresset i bevarandet av kulturvärden har avvägts 

mot det enskilda intresset för fastighetsägaren att kunna använda sin fastighet på ett 

ändamålsenligt sätt.  

Att bevara de väggfasta bänkarna har bedömts som svårt att kombinera med möjligheten att 

använda byggnaden på ett ändamålsenligt sätt. Renoveringen av byggnaden påbörjades före 

samrådet för detaljplanen och bänkarna finns inte längre kvar i byggnaden, varför det inte 

längre är möjligt att göra en annan bedömning. Gällande fönster så är bestämmelsen att om 

fönstren ersätts så ska det göras med fönster som är lika de ursprungliga både till material, 

form, indelning och proportioner, vilket har bedömts som tillräckligt. 

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

6 Tekniska nämnden  inkom 2020-02-25 

6.1 I planbeskrivningen står att ”Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns på den allmänna 

parkeringsytan, cirka 20 meter från entrén”. Dessa två parkeringsplatser är för allmänhet och 

framförallt för besökare till vårdcentralen, vilket inte privata fastighetsägare ska hänvisa till. 

Dessutom ska det, enligt Boverket, vara handikapparkering 10 meter från entré om det är 

möjligt vilket det i detta fall bör vara. 

6.2 Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna då den inte 

innebär någon förändring av markförhållandena jämfört med nuläget. Fastigheten ligger inom 

verksamhetsområdet för kommunalt VA. Möjligen kan installation av fettavskiljare bli aktuellt 

om kommande verksamhet föranleder det, men det är en senare fråga. Tekniska nämnden ställer 

sig positiva till förslaget om dagvattenhanteringen i området. 

6.3 Då rätt utformade avfallsutrymmen och hämtningsplatser inbjuder till att avfallet hanteras på 

rätt sätt önskar Avfallsenheten vara delaktiga under planprocessen. Tekniska nämnden är positiv 

till att avfallshantering och sopseparering sker på gemensamma uppsamlingsplatser, med staket 

runt kärlen som utformas lika fasader i området. 

6.4 Tekniska nämnden ställer sig positiva till föreslagna park- och grönytor i planförslaget där 

områdets olika kvalitéer tas tillvara. 

Kommentar 

6.1 Handikapparkeringen är en allmän parkering som kan nyttjas av alla, oavsett besöksmål. Det 

finns inget som hindrar besökare till Villa Skoga att använda dessa handikapplatser om 

nödvändiga tillstånd finns. Fastighetsägaren har även möjlighet att ordna inom eget 

parkeringsområde om det skulle behövas. 

6.2 Planavdelningen noterar detta. 

6.3 Planavdelningen har haft dialog med Avfallsenheten kring lämpliga avfallsutrymmen och 

placering av kärl. Avfallsenheten har varit delaktiga i beskrivningen av avfallshantering i 

planbeskrivningen. 

6.4 Planavdelningen noterar detta. 

7 Bygg- och miljönämnden   inkom 2020-03-05 

7.1 Bygg- och miljönämndens har synpunkter utifrån sin roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- 

och bygglagen samt Miljöbalken. Nämnden anser att detaljplanen för Villa Skoga kan tillstyrkas 

under förutsättning att nedanstående synpunkter i ärendet beaktas. 

7.2 Område som anges PCB, parkering, centrum och bostäder, består av prickad mark där byggnad 

inte får uppföras. Detta bedöms av bygglovsavdelningen som tvetydigt då den prickade marken 

hindrar byggandet av bostäder. Förslagsvis kan PC användas för området. 
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7.3 Bygglovsavdelningen bedömer att inlagda skyddsbestämmelser gällande varsamhet och 

förvanskningsförbud är positivt för att byggnadens fortsatta uttryck i huvudsak ska kunna 

bevaras i prövning av bygglov och anmälan enligt plan- och bygglagen. 

7.4 Miljöavdelningen påpekar: På sidan 6 i planbeskrivningen beskrivs statusen för 

vattenförekomsten Mälaren-Görveln vara god ekologisk status men det stämmer inte, 

Recipienten Mälaren-Görveln har måttlig ekologisk status enligt VISS 

(VattenInformationsSystem Sverige). Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå 

normen god status eller god potential och att status inte får försämras. 

7.5 Miljöavdelningen bedömer att risken för en ökad påverkan av utsläpp av miljöfarliga ämnen 

från fastigheten till Tibbleviken inte föreligger. Planområdet ligger inom Östra Mälarens 

Vattenskyddsområde sekundär zon och omfattas av skyddsföreskrifter för området. Enligt 

kommunens översiktsplan, ÖP 2010, ligger platsen inom avrinningsområde till ekologiskt 

särskilt känsliga vattenområden och våtmarker (ESKO-område), Tibbleviken. Enligt 

planbeskrivningen kommer dagvattenhanteringen att ske i kommunens dagvattennät och renas i 

Tibbledammen innan det släpps ut i Tibbleviken. Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ 

påverkan på miljökvalitetsnormerna då den inte innebär någon förändring av markförhållandena 

jämfört med nuläget.  

7.6 Miljöavdelningen bedömer ingen risk för en ökad påverkan av utsläpp av miljöfarliga ämnen 

från parkeringsplatsen till Tibbleviken då några nya parkeringsytor inte tillkommer.  

7.7 Enligt planförslaget ska en förändring av marknivån runt stödmuren ändras. Vid utförandet 

behöver man säkerställa att massahanteringen går rätt till, att inerta, reaktionströga 

fyllnadsmassor används och att bortschaktning av massor går till rätt mottagare.  

Kommentar 

7.1 Planavdelningen noterar detta.  

7.2 Avsikten med att tillåta bostadsändamål på den norra delen av planområdet är att den delen i 

framtiden, om parkeringsbehovet inte kvarstår, ska kunna vara en del av Villa Skogas 

fastighet. Tanken är att en del av den tidigare trädgårdstomten skulle kunna återskapas och 

Villa Skoga kunde återfå en del av sitt samband. Därför menar Planavdelningen att 

bestämmelsen PCB kan kvarstå. Tanken är inte att en byggnad ska uppföras på platsen, men 

att den ska kunna användas som en del av bostadsändamålet eller centrumändamålet för Villa 

Skoga. 

7.3 Planavdelningen noterar detta. 

7.4 Beskrivningen av vattenstatus ändras i planbeskrivningen. 

7.5 Planavdelningen noterar detta. 

7.6 Planavdelningen noterar detta. 

7.7 Planförslaget innebär att förändringar av marknivån måste ske på ett sätt som inte medför 

högre belastning för befintliga stödmurar. För att säkerställa att så sker finns ett utökat krav 

på marklov. En beskrivning om inerta massor har lagts till i planbeskrivningen. 

Övriga remissinstanser 

8 E.ON Värme  inkom 2020-01-08 

8.1 E.ON Värme i Stockholm har inga invändningar angående aktuella planer, då det inte innebär 

någon ombyggnad som kan beröra den befintliga fjärrvärmeledningen de har i fastighetsgräns 

längs Gamla Landsvägen. 

8.2 E.ON Värme undersöker gärna möjligheten att ansluta den aktuella byggnaden till fjärrvärme då 

det finns förberedelser för det. Dessutom bistår vi gärna med andra eventuella energilösningar. 
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Kommentar 

8.1 Kommunen noterar detta. 

8.2 Information har vidarebefordrats till fastighetsägaren. 

9 Norrvatten   inkom 2020-01-14 

9.1 Norrvatten har inga och planerar inga anläggningar inom planområdet och har därför inga 

synpunkter på detta planförslag. Om ingen ändring görs i ärendet som påverkar Norrvatten 

skickas inga ytterligare svar. 

10 Vattenfall Eldistribution AB   inkom 2020-01-07 

Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom område för aktuell detaljplan eller 

inom dess närområde och har därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 

11 Trafikförvaltningen Region Stockholm   inkom 2020-01-10 

Trafikförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget. Planområdet ligger i ett 

kollektivtrafiknära område och gångavståndet till pendeltågsstationen och bussterminalen i 

Kungsängen är ca 200 meter. 

12 Handikappföreningarnas samarbetsorgan Järfälla-Upplands-Bro inkom 2020-01-31 

12.1 HSO föreslår att alla detaljplaner ska innehålla en särskild punkt om tillgänglighet, vilka 

problem man uppmärksammat, hur man tänkt lösa dem, samt uppgift om HSO tillfrågats. HSO 

är glada att deras förslag om en särskild punkt för tillgänglighet beaktas i denna plan. Sverige 

ska sedan 2009 följa FN:s Funktionshinderkonvention dess mål är ett samhälle tillgängligt för 

alla oberoende av funktionshinder. 

Kommentar 

12.1 Kommunen har lagt till punkten om tillgänglighet i sin mall för planbeskrivningar för att 

belysa frågan på ett tydligt sätt i varje plan. Vi är glada att ni uppmärksammat detta. 

13 Brandkåren Attunda   inkom 2020-02-05 

Brandkåren Attunda har inga synpunkter på rubricerat ärende och förutsätter att en 

verksamhetsändring/anpassning kommer att medföra att brandskyddet i byggnaden anpassas till 

tilltänkta verksamheter. 

Kommentar 

Frågan om anpassning av brandskydd hanteras i bygglov för verksamheten. 

Privatpersoner och övriga 

14   inkom 2020-01-30  

14.1 Vid Öppet hus den 22 januari 2020 konstaterade plantjänstepersonen att bygglov redan var 

beviljat enligt den gamla detaljplanen. Enligt PBL kan inte bygglov beviljas sedan ett beslut om 

att genomföra en ny detaljplan för området tagits. 

14.2 Yttrande begär att samtliga beslutshandlingar som utgör underlag för godkänt bygglov för Villa 

Skoga redovisas. 

Kommentar 

14.1 Det finns inget hinder i Plan- och bygglagen att besluta i en bygglovsfråga under pågående 

planläggning. Däremot finns en möjlighet att skjuta upp beslut om bygglov med hänvisning till 

pågående planläggning. Kommunen har valt att inte utnyttja den möjligheten. Ytterligare 

frågor om bygglovsbeslut för Villa Skoga kan besvaras av Bygglovsavdelningen. 

14.2 Begäran om handlingar har vidarebefordrats till Bygg- och miljönämnden som lämnat ut 

handlingar i frågan. 
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Revidering efter granskning 

15 E.ON Energidistribution AB inkom 2020-01-22  

E.ON Energidistribution AB har inga synpunkter. 

16 Svenska kraftnät  inkom 2020-01-23  

16.1 Svenska kraftnät har inga synpunkter på förslaget. Svenska kraftnät har inga ledningar i 

anslutning till aktuellt område. 

17 Skanova  inkom 2020-01-27  

17.1 Skanova har inga synpunkter på förslaget. 

 

 

Resultat av samrådet 

Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter samrådet: 

• Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare beskrivning av bullerkällor och översiktlig 

bullernivå. 

• Området för parkering för Villa Skogas verksamhet utökas något öster om byggnaden. 

• Ekologisk vattenstatus för Mälaren-Görväln ändras från god till måttlig i planbeskrivningen. 

• Beskrivning av inerta massor vid utfyllnad eller terrassering har lagts till i planbeskrivningen. 

• Principskiss för lämplig terrassering har lagts till i planbeskrivningen. 

 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. 

 

Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller 

granskning framfört synpunkter som inte tillgodosetts: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Tekniska nämnden 

 

 

Underlagsmaterial 

• Kopior av inkomna yttranden under samrådet.  

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

Upprättad 2020-04-19, reviderad 2020-07-08 av 

Planavdelningen 

 

Henric Carlson     Lina Wallenius     

Planchef     Planarkitekt    
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Antagande av detaljplan för Tibbleängen (del av 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 

1. Utlåtandet tillhörande detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten 

Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) godkänns. 

2. Detaljplaneförslaget för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-

Tibble 1:470 m.fl.) antas i enlighet med 5 kap 29 § Plan- och bygglagen 

(1987:10). 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att 

ta fram förslag till ny detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten 

Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en 

blandad bostadsbebyggelse, maximalt 65 rad- och kedjehus och cirka 110–120 

lägenheter i flerbostadshus i enlighet med Översiktsplan 2010. Bebyggelsen 

ska möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt. 

Detaljplanen har varit på utställning en gång tidigare under år 2018 och 

återremitterades. Planförslaget var ute på en andra utställning under februari – 

mars 2020 och är nu uppe för antagande 2. 

Beslutsunderlag 

 Beslut om planuppdrag, KS den 8 oktober 2008, § 123 

 Behovsbedömning, den 4 november 2015 

 Denna tjänsteskrivelse 

 Plankarta, den 26 augusti 2020 

 Planbeskrivning, den 26 augusti 2020 

 Genomförandebeskrivning, den 26 augusti 2020 

 Gestaltningsprogram, reviderad den 31 augusti 2020 

 Illustrationsplan, reviderad den 24 juni 2020  

 Samrådsredogörelse, den 12 januari 2018 

 Utställningsutlåtande inför utställning 2, den 15 januari 2020 

 Utställningsutlåtande inför antagande 2, den 26 augusti 2020    
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Ärendet 

Bakgrund 

Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten 

Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna 

Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269. I 

norr avgränsas planen av ett radhusområde som ligger norr om Hjortronvägen 

samt av Tibble torg med skolor och bostäder i väster. I öst avgränsas planen av 

en öppen grönyta samt ekskog, Kungsängens kyrka i sydost och ett öppet 

parkrum i söder samt en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga 

gång- samt cykelvägar och är i dagsläget obebyggt.  

Detaljplanen har varit ute på två utställningar och den första var 2018. Efter år 

2018 var planen uppe för antagande och återremitterades med medskicket att se 

över förskolan samt byggnadshöjderna. Inför utställning två togs förskolan bort 

från planförslaget. 

Under 2020 har planförslaget varit på en andra utställning. Inkomna yttranden 

med synpunkter har beskrivits och sammanställts i ett utställningsutlåtande. 

Tongivande yttranden har huvudsakligen handlat om att låta Gröna dalen förbli 

oexploaterat och att inte bygga bostäder norr om Hjortronvägen. Likaså har ett 

flertal yttranden betonat vikten av att inte tillåta genomfartstrafik på 

Hjortronvägen och att se över byggnadshöjder. Planförslaget har tagit hänsyn 

till höjder på byggnader genom att anpassa ny bebyggelse efter befintlig. I 

plankartan regleras höjder på byggnader genom planbestämmelserna att tak ska 

utformas som sadeltak, en minsta tillåtna takvinkel och högsta nockhöjd i 

meter över markens medelnivå.  

Avseende parkeringen för området framgår det i illustrationsplanen att det är 

möjligt att skapa cirka 85 parkeringsplatser i området, ämnade för 

flerbostadshusen. Det gör att den teoretiska begränsningen för antalet 

lägenheter är 283 om de är mindre 45 kvadratmeter, 170 om de är mellan 45 

och 70 kvadratmeter och 106 om de är större än 70, enligt riktlinjer i 

kommunens tekniska handbok. 

Så som framgår av planens syfte är flerbostadshusen tänkta för cirka 110-120 

lägenheter. I illustrationsplanen kan man också se att antalet byggnadskroppar 

är 7 stycken med tre våningar och 2 stycken med fyra våningar. Om varje 

huskropp får 4 lägenheter per plan blir det sammanlagt 116 lägenheter.  

Endast i det fall samtliga lägenheter skulle byggas större än 70 kvadratmeter 

hamnar man i en situation där antalet parkeringsplatser inte håller sig inom 

riktlinjerna för vad som anges i Tekniska handboken. Antalet parkeringsplatser 

bedöms därför vara väl anpassat till den tänkta bebyggelsen. 
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Syfte och mål 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse, 

maximalt 65 rad- och kedjehus och cirka 110–120 lägenheter i flerbostadshus i 

enlighet med Översiktsplan 2010. Planen medger flerbostadshus i tre – fyra 

våningar samt rad- och kedjehus (småhus) i två våningsplan.  

Målet är att planförslaget tar hänsyn till närliggande befintlig bebyggelse samt 

omgivande natur- och kulturmiljöer, för att bidra till utvecklingen av Gröna 

dalen. Småhusen ska möta upp Gröna dalens parkrum med huvudingångar mot 

den nya lokalgatan och sekundärentréer ut mot parken. Mötet mellan Gröna 

dalen och småhusen ska bidra med en viss öppenhet mellan trädgårdar samt 

allmän platsmark genom så kallade gröna öppningar. Tanken med dessa gröna 

öppningar är att skapa genomgående siktlinjer samt bidra med passager för 

ökad rörelse. 

Länken mellan områdena Tibble och Ekhammars gård förstärks genom att 

Hjortronvägens gaturum ramas in med hus på båda sidor, för att skapa en 

tryggare vistelse och gågata. För framtida boende nås planområdet västerifrån, 

från korsningen Granhammarsvägen/Hjortronvägen. En ny dragning av 

befintlig gång- och cykelväg görs norr om Hjortronvägen, för att beakta 

anläggningen av en ny dagvattendamm i Gröna dalen norr om planområdet.  

Barnperspektiv 

Ny bostadsbebyggelse kommer att omge Hjortronvägen och den nya lokalgatan 

med hus på två sidor med intentionen att skapa uppsikt samt ett tryggare 

gaturum. Bostädernas placering i Gröna dalen möjliggör utomhusvistelse för 

barn i ett rekreativt grönstråk och en ny lekplats planeras. I planområdet 

bevaras två skogsbeklädda kullar och större parkytor, för att skapa närhet till 

natur- samt skogsmiljöer. Till följd av att det nya planförslaget knyter an till 

skolområdet i söder och Kungsängen IP i norr, kan tryggheten i Gröna dalen 

öka.  

 

Henric Carlson  

Planchef Linda Edgren 

 Tf. Samhällsbyggnadschef 

 

Bilagor 

1. Plankarta, den 26 augusti 2020 

2. Planbeskrivning, den 26 augusti 2020 

3. Genomförandebeskrivning, den 26 augusti 2020 
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4. Gestaltningsprogram, reviderad den 31 augusti 2020 

5. Utställningsutlåtande inför antagande 2, den 26 augusti 2020 

 

 

Beslut sänds till 

 Villamarken Exploatering i Stockholm AB 
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Samhällsbyggnadskontoret  ANTAGANDEHANDLING 
  ANTAGANDE 2 

 

Detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.),  Planbeskrivning 
nr 0801 

 

Detaljplan för  

Tibbleängen  
(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) nr 0801 
Kungsängen  
Upplands-Bro kommun 

 

 

Normalt planförfarande       upprättad enligt PBL (1987:10) 
 

Planbeskrivning 

 
Planområdet läge och ungefärliga avgränsning markerad med röd linje.  
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PLANBESKRIVNING 

 

Handlingar 

Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2020-08-26 

Denna planbeskrivning. 

Genomförandebeskrivning, 2020-08-26 

Gestaltningsprogram, Tengbomgruppen AB, rev. 2020-08-31  

Illustrationsplan, Tengbomgruppen AB, rev. 2020-06-24  

Samrådsredogörelse, 2018-01-12 

Utställningsutlåtande inför utställning 2, 2020-01-15 

Utställningsutlåtande inför antagande 2, 2020-08-26 

Fastighetsförteckning, 2020-08-20 

 

 

Övriga handlingar 
Arkeologisk utredning, Stiftelsen Kulturmiljövård, 2015-07-10 

Behovsbedömning MKB, 2015-11-04 

Dagvattenutredning, Bjerking, rev. 2020-06-17  

Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2018-01-08 

Trafikbullerutredning, Bjerking, 2019-12-18 

Trafikutredning, Ramböll, 2019-12-13  

Utredning Geoteknik, Structor Geoteknik Stockholm AB, rev. 2020-05-06 

 

 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 

Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del 

av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 

4:269. I norr avgränsas planen av ett radhusområde som ligger norr om Hjortronvägen samt av Tibble 

torg med skolor och bostäder i väster. I öst avgränsas planen av en öppen grönyta samt ekskog, 

Kungsängens kyrka i sydost och ett öppet parkrum i söder samt en skogsbeklädd kulle. Området 

omges av befintliga gång- samt cykelvägar och är i dagsläget obebyggt.  

 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse, maximalt 65 rad- och 

kedjehus och cirka 110–120 lägenheter i flerbostadshus i enlighet med Översiktsplan 2010. 

Bebyggelsen ska möta omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt. Målet 

med att låta dessa typologier samsas är att få till ett trivsamt, blandat bostadsområde som erbjuder 

olika boendeformer och kännetecknas av en mänsklig skala. 

 

Den nya bebyggelsen i form av småhus (kedjehus och radhus) i två plan, ska möta upp Gröna dalens 

parkrum med småhus med huvudingångar mot den nya lokalgatan och sekundärentréer ut mot parken. 

Entréernas placeringar anses som viktiga ur trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter omgivande 

natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt. 

Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekpark och utegym anläggs, dagvatten renas och fördröjs, 

grönytor förstärks samt lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen inom 

planområdets avgränsning. 
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Planprocessen 

Planuppdrag 

Kommunstyrelsen gav 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till ny 

detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl., genom normalt planförfarande. 

 

Handläggning 

Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen år 2007. År 2008 beslutade 

kommunstyrelsen om planuppdrag för del av Kungsängens-Tibble 1:470. Detaljplanearbetet har inletts 

under 2015 och handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (PBL 1987:10). Handläggning av 

detaljplanen sker med normalt planförfarande (se illustrationen nedan).  

 

Ett program för området bedöms inte vara nödvändigt då planområdet och dess tänkta innehåll finns 

beskrivet och har stöd i gällande Översiktsplan 2010. 
 

 
 

Det aktuella planskedet har varit på utställning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda 

får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter utställningen upprättas ett 

utställningsutlåtande där inkomna synpunkter redovisas och besvaras.  

 

Detaljplanen har varit på utställning en gång tidigare, nämligen år 2018. I maj 2018 var planen uppe 

för antagande och den återremitterades med medskicket att se över förskolan och byggnadshöjder. I 

dagsläget har detaljplanen varit ut på en andra utställningsomgång efter att ha tagit medskicket i 

beaktning. Sedan dess har ändringar skett: förskolan är borttagen ur planen, höjder på byggnader har 

justerats och planområdet har utökats m.m. Förskolan togs bort ur planen på grund av buller från 

busstrafiken som påverkade skolgården. Ett skäl till borttagningen var att exploateringen tidigare var 

större och att behovet ser annorlunda ut idag. Planförslaget har tagit hänsyn till höjd på byggnader 

genom att anpassa ny bebyggelse efter befintlig. I plankartan regleras höjd på byggnader genom 

angivna våningsantal samt planbestämmelserna att tak ska utformas som sadeltak, en minsta tillåtna 

takvinkel och högsta nockhöjd i meter över markens medelnivå. Vidare presenteras måttsatta sektioner 

för olika hustyper längre ned i planbeskrivningen på s. 20.  
 

Nu är detaljplanen aktuell för nästa steg i planprocessen som är antagande. Inför ett beslut om 

antagande av detaljplanen ska kommunen bedöma ifall planprocessen visat på att marken inom 

planområdet är lämplig för den bebyggelse som planen avser. Kommunen ska även ta ställning till om 

beslutsunderlaget är aktuellt när beslut ska fattas om planen. Inför antagandet har planbeskrivningen 

uppdaterats med information om miljökvalitetsnormer och berörda vattenförekomster.  

 

Preliminär tidplan 

Samrådsbeslut (KS)   juni 2016  

Samrådstid     juli - augusti 2016 

Beslut om utställning 1 (KS)  januari 2018  

Utställningstid 1    februari-mars 2018 

Beslut om antagande   april 2018 (återremitterades, ej antagen) 

Beslut om utställning 2 (SBU)  januari 2020 

Utställningstid 2    februari - mars 2020 

Antagande (KF)    kvartal 3 2020 

 



  av detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - KS 15/0024-742 Antagande av detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) : Planbeskrivning inför antagande 2 Tibbleängen nr 0801

  Sida 5 av 35 
 
 
 

Detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.),  Planbeskrivning 
nr 0801 
 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 

Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 

användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse 

enligt 4 kapitlet berörs inte. 

 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 

Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, vatten 

och ekologiskt känsliga områden.  

 

Utomhusluft  

Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 

planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i 

Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Anledningen är att 

sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar).  

 

Vatten 

Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde (inrättat av Länsstyrelsen 2008). Syftet 

med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter samt åtgärder som kan medföra 

risk för vattenförorening och påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör skyddsområdets 

sekundära zon då det ligger mer än 50 m från strandlinjen. Dagvattnet avrinner naturligt och tekniskt 

mot Tibbleviken som ligger i Östra Mälaren och omfattas av zonen för vattenskyddsområdet. 

 

Detaljplanen förväntas inte öka föroreningsbelastningen för problemämnen hos Mälaren-Görväln. 

Således görs bedömningen att exploateringen inte har en negativ inverkan på Östra Mälarens 

ekologiska och kemiska status eller försvårar för recipienten att uppnå MKN-kraven (Bjerking 2020, s. 

31). En dagvattenutredning är framtagen vilken konstaterar att området till stor del består av lera vilket 

är svårinfiltrerat (Bjerking, rev. 2019-12-20). Dagvattnet från planområdet kommer att fördröjas och 

renas lokalt genom en dagvattendamm och andra reningsåtgärder inom planområdet. Därefter leds 

dagvattnet vidare till Tibbledammen längre söderut och sedan ut i Tibbleviken.  

 

Ekologiskt känsliga områden 

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Tibbleviken i Mälaren ligger på ca 1,3 km avstånd 

söder om planområdet. Tibbleviken är recipient för dagvattnet från Tibbleängen samt Gröna dalen och 

är i kommunens ÖP 2010 utpekad som ekologiskt särskilt känsligt vattenområde (ESKO), enligt 

Miljöbalkens kap 3. Här omfattas både själva stranden med de strandnära bottnarna och vattenmiljön.  

 

På ca 1,1 km avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på 1,6 km avstånd nordväst om 

planområdet ligger Örnässjön. I ÖP 2010 är båda sjöarna utpekade som ekologiskt särskilt känsliga 

områden. Ett naturreservat är beslutat för sjöarna och deras omgivningar. Båda sjöarna ligger väl 

avskilda från planområdet. Förekomsten av miljögifter och förorenade ämnen i recipienten är 

avgörande för statusbedömningen utifrån miljökvalitetsnormerna (MKN). Minst 400 m3 ska renas och 

fördröjas för att planen ska uppfylla MKN för vatten, vilket innebär att fördröjningskravet täcks inom 

reningskravet (Bjerking rev. 2020, s. 31).  

 

Enligt reningskrav från Upplands-Bro kommun avseende dagvatten, ska de första 20 mm av 

nederbörden renas och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg.  

För att uppfylla reningskravet för dagvattnet från planområdet föreslår kommunen reningsåtgärder i 

form av ett krossdike, en skålad gräsyta/regnträdgård, gräsdiken/skelettjord och dagvattendamm (se 

tabell 8 i Bjerking rev. 2020, s. 28). Recipienten Mälaren-Görväln har problem med ämnena koppar, 

nickel, kadmium, bly och kvicksilver enligt VISS senaste bedömning. Efter att rening av dagvattnet 

sker enligt föreslagna åtgärder, minskar samtliga föroreningshalter jämfört med före exploatering. 
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Detta innebär då att exploateringen följer förbättringskravet för recipienten att mängden bly och 

kadmium inte får öka. Utvärderingen som görs är att den årliga mängden föroreningar som 

transporteras från planområdet reduceras efter rening, vilket gäller för samtliga föroreningshalter i 

jämförelse med före planens genomförande.  

 

Ekologisk status 

Vattenförekomsten Mälaren-Görvälns ekologiska status klassificeras som ”måttlig” på grund av att 

ämnet koppar inte uppnår ”god status”. Vad gäller ekologisk status behöver recipienten uppnå ”god 

ekologisk status”, eftersom det är ett kvalitetskrav (Bjerking rev. 2020, s. 13).   

 

Kemisk status 

Recipientens kemiska status bedöms som ”ej god kemisk status” med tanke på ämnen som kvicksilver, 

polybromerade dyffenyletrar (PDBE), nickel, antracen, kadmium, bly och tributyltenn som har 

tidsfrist till 2027 (VISS, 2019-12-10). För PDBE och kvicksilverföroreningar finns det mindre stränga 

krav i enlighet med bilaga 6 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och statusklassificering och 

MKN gällande ytvattenstatus (HVMFS, 2013, s. 19). Halterna av kvicksilver och PDBE får inte ha 

ökat i jämförelse med de halter som togs fram under december 2015.   

 

Behovsbedömning 

Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen inte medför risk för 

betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra 

resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.  

 

Genomförande av planen kan få vissa negativa effekter. Dessa bedöms dock inte vara betydande, då 

förebyggande åtgärder som beskrivna i denna handling kommer att vidtas. Särskilt omnämns 

dagvatten som en viktig aspekt att utreda som underlag till detaljplanens utformning och reglering. 

 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan förväntas medföra 

betydande miljöpåverkan. 

 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är ca 7,7 ha stort och ligger mitt i Kungsängen intill Hjortronvägen i Gröna dalen (se 

planbeskrivningens framsida). Planområdet är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av en 

befintlig gång- och cykelväg som löper parallellt norr om Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och 

bostäder i nordväst och väster. I öst avgränsas området av en öppen grönyta samt en träddunge med 

björk, poppel, ek och sly. I söder finns ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle.  

 

Markägoförhållande 

Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 som ägs av Villamarken Exploatering i 

Stockholm AB genom dotterbolaget Ängstibble Mark AB samt del av fastigheterna Kungsängens-

Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269, som ägs av Upplands Bro kommun. 

 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 

Detaljplaneområdet ligger placerad mellan två riksintressen för transport, cirka 500 meter söder om 

planområdet går Mälarbanan för tåg och cirka 500 meter norr om planområdet går motortrafikleden 

E18 genom Upplands-Bro kommun. 
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Översiktsplan 

Planområdet är beläget inom tätortsavgränsningen för Kungsängen och i kommunens översiktsplan 

(ÖP 2010) betecknat som ny bostadsbebyggelse i anslutning till förslag till kommundelspark Gröna 

dalen. I översiktsplanen finns beskrivet att platsen är bedömd som lämplig för bostadsbebyggelse, 

förutsatt att den skogsbeklädda kullen i området lämnas obebyggd och att Gröna dalen med sina 

viktiga stråk och värden för närrekreation beaktas. Gröna dalen anges i översiktsplanen som en 

kommundelspark. Vidare konstateras att Hjortronvägen, som i dagsläget trafikeras som bussgata måste 

klassas om till lokalgata avseende framkomligheten till de nya bostäderna.   

 

 
Utdrag ur kommunens gällande Översiktsplan, kartbild över Kungsängen. Det grönskrafferade området som går i nord-

sydlig riktning markeras som kommundelspark (Gröna dalen). Det aktuella området Tibbleängen är nr. 18 i bilden ovan.   

 

Detaljplaner och förordnanden 

Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Huvuddelen av planområdet är planlagd som naturmark, 

allmän platsmark, vilket är reglerat i Detaljplan 11 för del av Tibbleängen (Tibble torg), antagen 1989-

05-29 (BYN dnr 1987 315-313). Väster om den skogsbeklädda kullen är marken reglerad som 

bostäder, handel och kontor. Ett mindre område i planområdets östra del längs befintlig gång- och 

cykelväg är planlagd som parkmark, allmän platsmark, vilket är reglerat i Stadsplan 20 för del av 

Ekhammar (Östra dalen), antagen 1983-11-28 § 189 (BN dnr 90/80). Den närmaste omgivningen är 

också planlagd. Sydost om planområdet där Kungsängens kyrka ligger är marken planlagd för 

kyrkoändamål (kyrkomark och begravning), vilket är reglerat i Stadsplan 14 för del av Ekhammar 

(Östra dalen), antagen 1978-08-28 § 128 (BN dnr 53/77). I samtliga ovanstående planer finns 

Hjortronvägen med reglerad som gatutrafik för buss. 
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Kollage av gällande detaljplaner. Nu aktuellt planområde beläget huvudsakligen inom naturmark. En mindre del i 

planområdets östra del, längs befintlig gång- och cykelväg, är planlagd som parkmark (allmän platsmark) i Stadsplan 20 för 

del av Ekhammar (Östra dalen). 

 

Förutsättningar och planförslag 

Mark och natur 

Mark och vegetation 

Planområdet ligger i Gröna dalen som är ett större genomgående grönt stråk av natur- och parkmark i 

Kungsängen. Marken inom planområdet utgörs av gammal åkermark som har slåttrats och här finns 

även ett väst-östligt dike. Lågpunkten inom planområdet ligger i dess sydöstra del. Öster om 

dalgången möter åkermarken en ekskog som ramar in landskapsrummet. Väster om planområdet 

ligger ett bostadsområde. I norra delen av planområdet sträcker sig en vall längs Hjortronvägen. 
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Flygbild över planområdet i riktning söderut. I bildens nedre högra hörn syns bebyggelsen vid Blåbärsstigen. Hjortronvägen 

löper tvärs över bilden. Tibble Torg skymtar längst till höger. Ekhammar med sina kraftiga lövträd syns till vänster. 

Kyrkogården med klockstapeln syns mitt i bilden. Till höger ligger de två skogbeklädda fornminneskullarna som ramar in det 

tidigare åkerlandskapet. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje. 

 

Inom planområdet finns en skogbeklädd kulle med fornlämningar. Vegetationen består här av löv- och 

barrträd med inslag av ekar och är kompakt och tät i sin karaktär. Lövträden är större och barrträden 

består huvudsakligen av ett tallbestånd. Söder om kullen finns en mindre kulle som delvis ingår i 

planområdet. Även denna är bevuxen med löv- och barrträd samt med inslag av ekar. Öster om 

planområdet ligger Kungsängens kyrka och kyrkogård som är avgränsad av en stor och yvig 

vegetation mest bestående av lövträd. Denna vegetationsgräns gör att kyrkan och kyrkogården knappt 

är synlig utifrån. 

 

En naturvärdesinventering har utförts (Ekologigruppen, 2018) och inom inventeringsområdet har sju 

naturvärdesobjekt identifierats (se illustration på nästa sida). Ett objekt har högt naturvärde (klass 2), 

två har påtagligt naturvärde (klass 3) och fyra har visst naturvärde (klass 4). Se kartan på nästa sida. 

Inget av de identifierade objekten har klassats som högsta naturvärde (klass 1). Den del som föreslås 

för bebyggelse består av öppna gräsytor vilka bedöms vara starkt näringspåverkade och domineras av 

ett fåtal vanliga och starkt konkurrenskraftiga arter. Dessa ytor bedöms preliminärt ha visst naturvärde 

(klass 4). Inom inventeringsområdet finns det inte många strukturer som indikerar på höga 

naturvärden. Till exempel är mängden död ved inom området generellt för låg, om än något mer talrik 

i de två blandskogsobjekten (objekt 1 och 2) i områdets västra delar. Enstaka hålträd förekommer, 

dessa är av olika trädslag: asp, ek, och poppel, vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden i 

området då olika vedlevande arter ofta har olika värdträd. Bedömningen är att naturvärdena i 

inventeringsområdet främst är knutna till dessa två trädmiljöer och påverkan på dessa i samband med 

exploatering i området bör minimeras. Särskilt viktigt är att påverkan på gamla träd och hålträd helt 

bör undvikas.  
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Naturvärdeskarta med dokumenterade naturvärden. Ett objekt har klassats som högt, d.v.s. naturvärdesklass 2, två som 

påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, och fyra som visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Karta ur 

Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018). 
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Landskaps- och stadsbild 

Planområdet ligger i Gröna dalens västra del med skogbeklädda höjdpartier. Anpassningen till det 

befintliga landskapet är viktigt för att tillkommen bebyggelse ska upplevas som ett positivt inslag. 

Landskapsrummet är i övrigt fritt från bebyggelse. Kringliggande byggnader kan anas högre upp på 

höjdryggarna bland vegetationen längs med dalgången.  

 

 
Snedbild över Kungsängen i riktning österut. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje. 

 

Det är endast mot norr som planområdet gränsar mot bebyggelse. I övriga väderstreck möter området 

en grön miljö i form av Gröna dalen, kyrkogårdens kraftiga gröna vägg med träd och häckar samt de 

båda skogbeklädda kullarna i väster. 

 

Kulturmiljö 

Planområdet och dess omgivningar har en historia som sträcker sig tillbaka till järn- och medelåldern. 

Bland annat består kulturmiljön i ett järnåldersgravfält, en äldre vägsträckning från 1600-talet, gården 

Ekhammar som byggdes under tidigt 1800-tal och hembygdsgården. Sockenkyrkan och klockstapeln 

har ursprung från 1700-talet och Kungsängens kyrkas äldsta delar kommer från 1200-talet. 

Kyrkomiljöerna, hembygdsgården, den äldre häradsvägen, järnåldersgravfältet och Ekhammars gård 

utgör kulturmiljöer som bör skyddas och bevaras. Områdets historia beskrivs också i planprogram för 

Ekhammars gård godkänt av Kommunfullmäktige år 2018, s. 28, Upplands-Bro.  

 

Siktlinjer och öppningar 

Enligt Kulturmiljöutredning Ekhammars gård, Sweco, 2016-06-14, s. 17–18, påverkar växtligheten 

innanför samt utanför kyrkogården under vår och sommar synligheten av kyrkan och klocktorn från 

dalgången. Kyrkan och klocktornet blir mer visuellt synliga under höst och vinter. 

 

Gröna dalen utgörs av parkmiljö men har tidigare fungerat som åkermark. I södra Gröna dalen består 

landskapet av gräs, en skogsbeklädd moränkulle och ädellövträd i öster. Björkskogen väster om 

Ekhammarsgård påverkar sikten från Gröna dalen under växtsäsong. Landskapet i Gröna dalen är 
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flackt, vilket påverkar siktlinjer genom dalgången (Kulturmiljöutredning Ekhammars gård, Sweco, 

2016-06-14, s. 17–18). 

 

Utdrag ur SGU’ geologiska karta och en ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje. 
 

Geotekniska förhållanden  

Jorden inom höjdområdet utgörs enligt Sveriges Geologiska undersökning (SGU:s) geologiska karta  

av ytnära berg med ett tunt moräntäcke. Öster och söder om höjden utgörs jorden av lera som enligt 

jordartskartan är postglacial i större delen av området, men som i de södra delarna benämns som 

glacial.  

 

Sulfidlera 

Kommunen har låtit göra en geoteknisk samt en miljöteknisk undersökning utanför planområdet i ett 

intilliggande utredningsområde för ett annat projekt norr om Hjortronvägen och Gröna dalen. Inom 

utredningsområdet har det gjorts djupare provtagningar där sulfidhaltig lera har påträffats på cirka 4–

10,5 meters djup under markytan. Jorden har definierats som ”något” sulfidhaltig från dessa 

provtagningar. 

 

Enligt den geotekniska utredningen för planområdet har eventuell förekomst av sulfidlera inte 

undersökts. Det finns däremot inga uppenbara indikationer på att det förekommer några sulfider inom 

planområdets planerade schaktdjup utifrån gjorda fältundersökningar i kringliggande områden. De 
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djupaste schakter som planeras inom planområdet är för VA-ledningar som normalt förläggs på ett 

djup om 1,6 meters djup. Det planeras inte anläggas några källare eller liknande. Då det ej planeras för 

djupare schakter är det osannolikt att sulfidlera kommer påträffas givet förutsättningarna som 

redogjorts för ovan. 

 

I den miljöundersökning som har gjorts för närliggande projektet ”Gröna dalen” har analyser gjorts av 

Fe/S-kvoten i sju jordprover. Ingen av proverna har indikerat på att jorden innehåller sulfidhaltig lera 

och under vidare projektering kommer lerans egenskaper undersökas närmare. Om sulfidhaltig lera 

skulle påträffas kommer det att upprättas en handlingsplan som tydliggör lämpliga åtgärder för 

hantering av sulfidleran. 

 

Risken för ras och skred 

Med hänvisning till dagvattenutredningen och den geotekniska undersökningen görs bedömningen att 

risken för ras, skred, erosion samt olyckor i planområdet är låg. Bedömningen görs utifrån föreslagen 

bebyggelse och markanvändning i detaljplaneförslaget. Höjdsättningen inom planområdet planeras 

följa den befintliga markens terräng, vilket inte skapar något behov av markförstärkning. Vidare 

kommer existerande höjder behållas inom planområdet, vilket inte antas resultera i några 

stabilitetsproblem under planens genomförande. Inom planområdet uppskattas de djupaste schakten 

ske vid genomförande av VA (Bjerking, rev. 2020, s. 10). 

 

 
Bildkälla: SGI, SGU, MSB, SMHI samt Lantmäteriet, 2020. 
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”Marken vid höjdpartiet i nordväst utgörs av ett fastmarksområde med en låg risk för ras och skred. I 

den nordöstra delen av utredningsområdet, se gul-streckad linje i bilden ovan, har MSB utfört en 

översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i lerslänt. Enligt deras utredning är de befintliga 

stabilitetsförhållandena inom det området goda. Utanför planområdet i söder, se gulmarkerat område i 

bilden ovan, finns två områden som beskrivs i databasen som ett aktsamhetsområde avseende risk för 

skred baserat på att det finns lutningar som överstiger 1:10 och att det kan förekomma finjordar av lera 

eller silt.” (Structor, rev. 2020, s. 5) 

 

Inom planområdets östra del finns det ett äldre dikningsföretag som är verksamt. Det har skickats in en 

ansökan om avveckling av dikningsföretaget, vilket bedöms vara färdigt under januari 2021. Dock 

utgör dikningsföretaget ingen risk för utbyggnad av vare sig kvartersmark eller allmän plats inom 

planområdet. 

 

Fornlämningar 

I planområdet finns ett gravfält (RAÄ-nr Kungsängen 9:1) beläget på den skogbeklädda kullen i 

planområdets västra del (se röd markering i kartan). Länsstyrelsen har i beslut (daterat 2015-07-10, 

beteckning 43112-10749-2015) meddelat att en byggnation inte kan göras närmre fornlämningen, utan 

att ett skyddsområde av 25 m ska avsättas. I planområdet ingår även delar av RAÄ-nr Kungsängen 

22:1 (kullen i sydväst, se blå markering i kartan) en s.k. plats med tradition, där det har funnits en 

dansbana. Kullen berörs dock inte av planförslaget, då den bekräftas som NATUR. Även RAÄ-nr 

Kungsängen 233 (se grå markering i kartan) ingår i området, denna lämning är dock undersökt och 

borttagen.  

 
Fornlämningar i området, utdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök 2017-12-18.  

Ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje samt RAÄ-nr Kungsängen. 
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Rekreation och friluftsliv 

Planområdet ligger i anslutning till det rekreativa gröna stråk som Gröna dalen utgör. Flertalet gång- 

och cykelvägar passerar planområdet och ger möjligheter till cykling, löpning samt promenader. Cirka 

500 m söder om planområdet ligger Kungsängens sporthall, friidrottsanläggningar och bollplaner. 

Cirka 800 meter norr om planområdet ligger Kungsängens IP som är en utomhusarena för friidrott och 

intill finns ett flertal fotbollsplaner. I närområdet finns några mindre grönområden. 1,5 km väster om 

planområdet ligger Lillsjöbadet samt naturreservatet för Lillsjön och Örnässjön. 

 

Föreslagen förändring – landskaps- och stadsbild 

Gröna dalen är ett öppet, samlande centralt grönstråk i Kungsängen och populärt område för 

närboende såväl som boende längre bort i orten. Det är en sammanhängande grönyta som används för 

rekreation och olika aktiviteter samt utgör en lugn oas med rik kulturmiljö. När ytor tas i anspråk 

behöver det säkerställas att projektet ger tillbaka till invånarna och till platsen. Hur den nya 

bebyggelsen möter Gröna dalen blir därför av stor betydelse. 2018 antogs ett program för Gröna dalen 

som syftar till att utveckla, bevara och knyta ihop Gröna dalen med kringliggande befintlig bebyggelse 

samt planerad ny bebyggelse. Arbetet med Tibbleängen har följt de riktlinjer som tagits fram i det 

dokumentet och bidrar med utvecklingen genom att bekräfta former i Gröna dalen samt att anlägga en 

rekreativ dagvattendamm som även bidrar till hantering av dagvatten.  

 

I enlighet med åtgärdsförslag i Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 med fokus på tätorterna Bro 

och Kungsängen, del 2, kommer en dagvattenanläggning att utvecklas med en utformning av 

naturkaraktär förslagsvis. Samtidigt förtydligas en del gång- och cykelvägar inom Gröna dalen med 

häckar vid sidan om, vilket markerar gränserna mellan privat och allmänt. Hjortronvägens stråk kan 

förtydligas med trädplanteringar.  

 
Grönstruktur som bekräftar Gröna dalen och helhetstänken, se gestaltningsprogrammet s. 5 (Tengbomgruppen AB). 

 

I planförslaget är kedjehusens trädgårdar vända ut mot Gröna dalen, i anslutning till den gång- och 

cykelväg som sneddar igenom planområdet. Att tomterna har sekundärentréer ut mot dalen och att 

visuell kontakt finns ut mot dalen anses avgörande för att aktivera Gröna dalen samt öka tryggheten på 

nämnda gång- och cykelväg. Att uppleva att det finns en mänsklig närvaro är av vikt för att uppnå 

denna känsla. Till exempel kommer den första våningen att vara upphöjd för att minska insynen och 

skapa trygghet. Tanken med mötet mellan Gröna dalen och kedjehusen är att de ska ha en kontakt 

genom så kallade gröna öppningar till exempel och att en viss öppenhet mellan trädgårdar samt den 
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allmänna platsen ska bibehållas. Dessa gröna öppningar skapar genomgående siktlinjer mellan 

skogskullen samt Gröna dalen och bidrar med passager för ökad rörelse. 

Bebyggelseförslaget har tagit fasta på de topografiska förutsättningarna samt skogspartiet i väster. 

Högre bebyggelse i form av flerbostadshus föreslås i planområdets västra del närmare det 

skogbeklädda höjdpartiet. Invid huvudgatan Hjortronvägen föreslås bebyggelse i lägre skala och ut i 

dalgången. Siktstråk in mot skogspartiet föreslås vilket påverkat bebyggelsetypologin samt 

byggnadernas placering. Den föreslagna bebyggelsen i planförslaget bidrar till att länka samman 

områdena på vardera sida om Gröna dalen samt småhusbebyggelsen kring Gröna dalen och 

flerbostadshusbebyggelsen kring Tibble torg. 

 

Parkrummet i Gröna dalen kommer efter exploatering förändras till sin form och karaktär. I och med 

bebyggelsen längs med gång- och cykelvägen kommer parkrummet närmast bebyggelsen få en mer 

definierad rumslighet och mer av en triangulär form. Samtidigt förstärker bebyggelsen Gröna dalens 

långsträckthet samt riktning och indikerar på gång- och cykelstråkets rörelse som viker runt 

kyrkogårdens hörn. Gröna dalen kommer även få smalare midjor längst norr- och söderut i 

planområdet p.g.a. den nya bebyggelsen. Dessa passager har varit viktiga att måna om så att de istället 

för att stoppa upp rörelseflödet upplevs skapa en dynamik i dalens rumslighet. 

 

Som går att utläsa i plankartan kommer delar av parkytorna utvecklas och bli lekplats samt ett utegym. 

En dagvattendamm anläggs som kan ge förutsättningar för diverse djurarter att etablera sig, som kan 

rena dagvattnet samt också har rekreativt värde. Gröna dalen har stor potential och målet är att denna 

park ska bli ännu mer attraktiv i framtiden. 

 

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 

Det finns ingen befintlig bebyggelse inom planområdet. Närmaste bebyggelse ligger norr om 

Hjortronvägen som består av kedjehus längs Körsbärs- och Smultronvägen samt Blåbärsstigen. 

Nordöst och öster om planområdet, uppe på befintligt höjdparti ligger bebyggelse i form av villor om 

två våningar. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. Ett klocktorn i trä med röd kulör är 

ett tydligt bebyggelseinslag i närområdet då det är den enda bebyggelse som syns från Gröna dalen 

samt planområdet. Sydväst om planområdet finns flerbostadshus från 60-talet och huvudsakligen tre 

våningar. Väster om planområdet finns flerbostadshus om fem till sex våningar samt lägre byggnader 

vid Tibble torg. Se foton på befintlig bebyggelse på nästa sida.  
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Föreslagen ny bebyggelse  

Planförslaget möjliggör en blandad bostadsbebyggelse och innehåller maximalt 65 rad- och kedjehus 

samt cirka 110–120 nya lägenheter i flerbostadshus.  

 
Illustrationsplan över ny bebyggelse (Tengbomgruppen AB). 

 

Bebyggelsen är grupperad kring en ny lokalgata parallellt med Gröna dalen. Norra delen av lokalgatan 

utgörs av flerbostadshus med 3–4 våningar på ena sidan och kedjehus (två våningar) på den andra 

(mot Gröna dalen). När gatan fortsätter söderut förändras gaturummet - det omsluts av kedjehus (två 

våningar).  
 

Grönytor delar upp bebyggelsen och möjliggör siktlinjer för att förstärka områdets öppna, gröna 

uttryck. Byggnaderna är orienterade för att förstärka dessa siktlinjer samt rama in gaturum och 

parkrum. I samband med anläggandet av radhusen norr om Hjortronvägen får gång- och cykelvägen 

som går där idag en ny dragning. 

 

Flerbostadshusen grupperas i ett kvarter kring en gemensam gård som öppnas upp mot kullen i väster. 

På gården finns utrymme för komplementbyggnader såsom växthus, cykelparkering, miljö-bod etc. 

Kedjehusens entréer vänder sig mot lokalgatan, medan trädgårdarna gränsar till Gröna dalens stora 

parkrum med sekundärentréer ut i parken.  

 

Radhusen norr om Hjortronvägen grupperas för att volymmässigt möta motstående flerbostadshus.  

Mellan små- och flerbostadshusen finns tydliga gröna öppningar för att minska barriäreffekten och 

möjliggöra nya siktlinjer, vilket nämns i gestaltningsprogrammet. Radhusens entréer vänder sig mot 

Hjortronvägen. Gröna planteringar ger en mjuk övergång mot gatan. 
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Illustration som visar mötet mellan ny bebyggelse och kyrkogården (Tengbomgruppen AB). 

Vy över Hjortronvägen med nya radhus och flerbostadshus (Tengbomgruppen AB). 
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Måttsatta sektioner som visar olika hustyper (Tengbomgruppen AB). 

 

Den nya bebyggelsens höjd på byggnader regleras genom angivna våningstal (i romerska siffror) i 

plankartan och måttsatta sektioner i bilden ovan. I plankartan har det tillkommit planbestämmelser om 

högsta nockhöjd i meter över markens medelnivå, minsta tillåtna takvinkel och även bestämmelsen om 

sadeltak. Se bilden med måttsatta sektioner ovan. Tanken är att den första våningen kommer att vara 

upphöjd för att minska insynen och skapa trygghet. 

 

Byggnadsmaterial 

Gällande tak- och fasadmaterial för kommande byggnader bör till exempel koppar, zink och dess 

legeringar undvikas. Plastbelagda plåttak kan avge organiska föroreningar och lösningar som är i 

behov av gödsling, vilket i sin tur kan höja tillförseln av näringsämnen i dagvattnet. Sammantaget bör 

planen undvika material som kan ge tillskott på miljöfarliga ämnen. Planen bör förhålla sig till 

byggvaror som uppfyller egenskapskritetier som har satts upp av branschorganisationerna BASTA 

eller Byggvarubedömningen till exempel. 

 

Föreslagen grundläggning av byggnader 

Grundläggningen anpassas till de geotekniska förhållandena. Småhus inom området kommer 

eventuellt att kunna grundläggas med kompensationsgrundläggning i vissa delar, alternativt pålar 

nedförda till fast morän eller berg. För de högre husen kommer mer avancerad grundläggning att 

krävas, så som exempelvis pålning. Skälen till grundläggningsmetoden pålning för högre hus 
erfordras för att motverka sättningar i husen. Husbyggnation på lera innebär ett behov av förstärkande 

grundläggning, varav pålning är ett av de vanligaste tillvägagångssätten för det. Vid eventuell pålning 

för utbyggnad av bostäder eller infrastruktur kan grundvatten behöva hanteras och vid eventuell 

förekomst av sulfidlera hanteras vid utbyggnadsentreprenad.  
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Bekräfta Gröna dalen 

• Riktningen av Gröna dalen förstärks genom att huskroppar placeras i riktning längs med Gröna 

dalen. 

• Parkrummet stärks och aktiveras genom husens inramning av parkrummet, sekundära entréer mot 

dalen, en lekpark, ett utegym och en dagvattendamm. 

• Bebyggelsen anpassas till topografin genom att flerbostadshusen följer marklutningen upp mot 

kullen, vilket i praktiken innebär en mjuk övergång från tre våningar till fyra våningar. 

Det kultiverade landskapet 

• Möjlighet till växthus och odling på gårdar 

• Nya aktivitets- och lekytor 

• Kontakten och tillgängligheten till kullen förstärks via en ny parkyta 

Helhetstänk 

• Sammanhängande struktur länkar samman åtskilda bostadsområden 

• Samnyttjande av ytor 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten 

Sektioner som visar ny bebyggelse i förhållande till terrängen (Tengbomgruppen AB). 
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Solstudie 

Vår/höstdagjämning kl. 9:00.             Vår/höstdagjämning kl. 12:00.  
 

 
Vår/höstdagjämning kl. 15:00. 
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Solstudie 

Midsommar 20 juni kl. 9:00.       Midsommar 20 juni kl. 12:00. 
 

  
Midsommar 20 juni kl. 15:00.      
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Solstudie 

Vintersolståndet kl. 9:00.              Vintersolståndet kl. 12:00. 

 

 
Vintersolståndet kl. 15:00.  
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Gatusektioner 

 

Möte med Gröna dalen (Tengbomgruppen AB)  

 

 

Principsektioner för gata (Tengbomgruppen AB) 

 

Gaturum 

Hjortronvägen får ett gaturum av annan karaktär, med hus på båda sidor vilket ger en tryggare vistelse 

och passage. Skalan är måttlig: flerbostadshus i tre våningar med vindsvåning samt stadsradhus i två 

våningar. I förslaget förespråkas omhändertagen förgårdsmark och människor i rörelse i stället för ett 

odefinierat gaturum. Denna detaljplan tar fasta på att gatan är tillägnad busstrafik, sophämtning och 

fordon tillhörande de boende i området. Hjortronvägen föreslås inte öppnas upp för genomfartstrafik 

för personbilar. Den nya lokalgatan blir lugn och småskalig, med entréer vända ut mot gaturummet. 

 

Tillgänglighet 

Planområdet är idag välförsett med gång- och cykeltrafikstråk. Angöring för biltrafik avses lösas via 

Hjortronvägen och den nya gatan genom planområdet, se även under rubriken Trafik och 

kommunikationer nedan. Tillkommande bebyggelse och rörelsestråk projekteras så att kravet på 

tillgänglighet beaktas.  

 

Offentlig service och kommersiell service 

Vid Tibble torg finns skola och livsmedelsbutik. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. 

Cirka 500 meter söder om planområdet ligger Ekhammarskolan som inrymmer grundskola årskurs 4 - 

9 med cirka 500 elever, grundsärskola årskurs 1 - 9 samt fritidshem och fritidsgården Trappan. 
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Trafik och kommunikationer 

Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 

Planområdet föreslås få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via 

Hjortronvägen. Inom planområdet föreslås en ny lokalgata för angöring till de nya bostäderna.  

 

Parkering för bil 

Parkering för boende löses på olika sätt beroende på boendeform. För flerbostadshusen gäller 

kanststensparkering längs lokalgata och utmed Hjortronvägen (på allmän platsmark) samt viss 

parkering på kvartersmark. I planförslaget finns möjlighet att skapa cirka 85 nya parkeringsplatser på 

detta sätt. För de boende i stadsradhusen (norr om Hjortronvägen) anordnas parkering inom två 

gemensamma ytor på kvartersmark. Där anordnas plats för en bil per radhusenhet samt 

besöksparkering. Boende i kedjehusen längs lokalgatan har parkering på kvartersmark intill sitt eget 

hus. Besöksparkering i området är fördelat inom det totala antalet anordnade parkeringar. Antalet 

parkeringsplatser beräknas per lägenhet utifrån dess storlek. 

 

 

Parkeringstalen (se till ovan) är rimliga med tanke på planområdets läge mitt i Kungsängen och god 

tillgång till kollektivtrafik. Därtill är planområdet beläget invid flera gång- och cykelvägar som 

sammanflätar större delen av tätorten. 

 

Parkering för cykel 

Parkeringstal för cykel föreslås för flerbostadshus till 3,0 cykelplatser/lägenhet, detta innefattar både 

långtid- och korttidsparkering (besöksparkering). Cykelparkering för flerbostadshus kan ordnas i 

komplementbyggnad eller i utomhusställ på gården. För rad-, kedje- och parhus finns plats för 

cykelparkering på egen tomt.  

 

Inom planområdet bibehålls trafiksepareringen delvis med en separerad gång- och cykelväg norr om 

Hjortronvägen som ansluter till befintligt vägnät. Genom Gröna dalen bibehålls den befintliga 

gångvägen. 

Tabellerna visar antal bilplatser per lägenhet och småhus. Parkeringstalen för planområdet utgår från ZON B (Tekniska 

Handbokens zonsystem). 
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Karta över befintlig trafik i området (Upplands-Bro kommun) 

 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Planområdet genomkorsas idag av flera gång- och cykelvägar som är i kommunal ägo och kopplingar 

för dessa finns i samtliga väderstreck. Ambitionen med bebyggelseförslaget är att bygga vidare på och 

förstärka de befintliga gång- och cykelstråken även genom planområdet. 

 

Kollektivtrafik 

Busstrafiken kommer även efter planens genomförande att kunna trafikera Hjortronvägen. Närmaste 

hållplats finns vid Tibble Torg. 
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dagvattendamm (190 m3). Beroende på utformning av föreslagna åtgärder kan fördröjningsvolymen 

fördelas annorlunda jämfört med framfört förslag, vilket bestäms vidare under detaljprojektering. 

Dagvattendamm 

En dagvattendamm anläggs i öster inom planområdet. I plankartan regleras dagvattenhanteringen 

genom egenskapsbestämmelsen b1000, en ungefärlig yta för fördröjning och rening angiven i m2. 

Föreslagen dagvattendamm kräver en fördröjningsvolym på minst 190 m3. Dagvatten kommer att 

renas och fördröjas förutsatt att systemet uppströms anpassas efter rekommenderade åtgärder med 

hänvisning till Tabell 7 i planprojektets dagvattenutredning (Bjerking, 2019, s. 27).  

Dagvattendammens dimensioner 

Med dagvattenutredningen som underlag utgår dagvattendammens mått ifrån en rektangulär form med 

ett konstant tvärsnitt. Lutningen på slänten antas vara 1:5 samtidigt som dammens regleringsdjup är 

planerat till 1 m och en bredd på 15 m. Fördröjningszonens bottenbredd planeras vara 5 m vilket ger 

ett tvärsnitt på 10m2. Dammen antas vara 19 m lång och ha en effektiv yta på cirka 285 m2. Totalt sätt 

kräver det ett område på ungefär 525 m2 för att dammen ska uppfylla magasineringskravet, inkluderat 

dammkrön och slänter. Det blir upp till en landskapsarkitekt att utforma dagvattendammen med 

naturlig karaktär, se även gestaltningsprogrammet för planområdet.  

Föroreningsberäkningar 

Enligt genomförda föroreningsberäkningar från planområdet förväntas samtliga föroreningshalter öka 

förutom för bly. Vid beräkningen konstateras även att mängden föroreningar, för samtliga studerade 

ämnen, från planområdet ökar efter exploatering. Framför allt handlar det om en föroreningsbelastning 

av ämnen som koppar, nickel, kadmium, bly och kvicksilver, vilket inte heller försvårar för recipienten 

att uppnå MKN (Bjerking rev 2020, s. 22, 28, 31).  

 

Efter rening i föreslagna dagvattenanläggningar förväntas samtliga föroreningshalter och 

föroreningsmängder att minska. Detta innebär då att exploateringen följer förbättringskravet för 

recipienten att mängden bly och kadmium inte får öka. Dessutom sker ytterligare rening och 

fördröjning i Tibbledammen innan dagvattnet når recipienten. Därmed anses föreslagen 

dagvattenhantering avlasta dagvattensystemet nedströms planområdet och exploateringen bedöms inte 

hindra recipienten att uppnå dess MKN. 

Vid ett 100-årsregn kommer dimensionerade dagvattenanläggningar gå fullt inom planområdet. Det är 

därför viktigt att höjdsättningen av området säkerställer att dagvatten ytledes kan rinna ut från området 

i så kallade sekundära avrinningsvägar. För att undvika att flöden från kullen i västra delen av 

planområdet ska svämma över bostadsområdet strax nedanför ska ett avskärande dike anläggas. Med 

kulvertar under gång- och cykelvägen kan diket anslutas till ledningar och därmed transportera bort 

vattenmassorna. 
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Norr om Hjortronvägen planeras det för avfallshantering i miljöhus i anslutning till de gemensamma 

parkeringsytorna. De gemensamma parkeringsytorna är anpassade för att sopbilar ska kunna nå 

miljöhusen. Avfallshanteringen utformas i stängda utrymmen med hänsyn till det öppna parkrummet 

och närboende intill Tibbleängen.  

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Trafik 

En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram (Ramböll, 2019). I den konstateras 

att framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen Granhammars-

vägen/ Hjortronvägen efter exploateringen klaras ur ett kapacitetsperspektiv. 

 

För att angöra planområdet med bil och andra transporter är det nödvändigt att (västerifrån) öppna 

Hjortronvägen för biltrafik på den delen av vägen som leder fram till den planerade lokalgatan. Idag är 

hela den del av Hjortronvägen som korsar Gröna dalen endast tillåten för busstrafik. Planområdet 

föreslås därmed få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via Hjortronvägen.  

 

Enligt trafikutredningen kommer nyexploateringen att medföra en trafikalstring på 1226 resor som 

helhet per dygn. I trafikalstringen är busstrafiken inräknad. 34 procent av antalet resor beräknas vara 

bilresor, vilket ger ett antal på 415. I dagsläget trafikerar cirka 2200 fordon/dygn Hjortronvägen i båda 

riktningarna. Med den totala alstringen från exploateringen uppskattas trafikmängden öka till 2615 

fordon/ dygn (Ramböll, 2019, s. 6). 

 

Befintlig gång- och cykelväg norr om Hjortronvägen får ett anpassat läge utifrån den nya bebyggelsen. 

 

Sociala konsekvenser 

De nya bostädernas direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad trygghet längs gång- och 

cykelstråken. Att det finns boende med utsikt mot gång- och cykelstråken kan bidra till en viss social 

kontroll då uppmärksamheten kring vad som händer i omgivningen ökar. Det bedöms viktigt, då 

grönområdet kvällstid ofta saknar mänsklig närvaro och kan upplevas som otryggt efter mörkrets 

inbrott. Trygghetsaspekten bedöms vara av stort värde för alla, men kanske särskilt ur 

jämställdhetsperspektiv för kvinnor. Statistik visar nämligen att kvinnor i högre utsträckning tenderar 

att ändra sitt rörelsemönster på grund av känslan av otrygghet. 

 

Barnkonsekvenser 

Ett tillskott på bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur är 

eftersträvansvärt i flera hänseenden. En ny lekpark planeras inom planområdet samt ett utomhusgym.  

 

Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och IP i norr. Ur ett barnperspektiv är det 

positivt att öka tryggheten i Gröna dalen. 

 

Miljökonsekvenser 

En förutsättning för planens genomförande är att tillkommande dagvatten hanteras och omhändertas 

lokalt. Enligt uppgift från Upplands-Bro kommun går de befintliga dagvattensystemen i Gröna dalen 

idag fulla vid ett regn motsvarande större än ett återkommande 10-årsregn. Med detta i åtanke anses 

det därför inte möjligt att släppa på för höga flöden som en exploatering skulle innebära på den redan 

belastade ledningen. Därmed behöver dagvattnet fördröjas innan det ansluts till det befintliga 

dagvattennätet (Bjerking, rev. 2020, s. 13). Att omhänderta dagvattnet i öppna lösningar i marknivå 

uppmuntras och kan, med omsorgsfull utformning, bli en kvalitet för livsmiljön och upplevelsevärdet 

av närliggande avsnitt av Gröna dalen. 
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Takvatten leds via stuprör och utkastare på grönytor och vidare till ledning och dagvattendammen. 

Vägdagvatten genomgår tvåstegsrening via dike/skelettjord eller skålad gräsyta samt dagvattendamm 

(Bjerking, rev. 2020, s. 23). Som nämnts under rubriken Dagvatten förväntas föroreningstransporten 

minska för samtliga föroreningar (genom föreslagna åtgärder). Genom att följa kommunens 

reningskrav (de första 20 mm av nederbörden renas och fördröjas under tolv timmar och vägdagvatten 

renas i två steg) förväntas föroreningsbelastningen efter exploatering förbli lägre än före exploatering.  

Enligt förbättringskravet hos recipienten får inte mängden koppar, nickel, kadmium, bly och 

kvicksilver öka efter exploateringen. Eftersom dessa ämnen förväntas minska efter exploatering, och 

ytterligare rening förväntas ske i Tibbledammen innan utsläpp till Mälaren, görs bedömningen att 

exploateringen inte hindrar recipienten att uppnå ställda miljökvalitetsnormer (Bjerking, rev. 2020, s. 

31). 

 

Eventuell förekomst av sulfidlera inom detaljplaneområdet har inte undersökts, men några 

indikationer om att sulfider kan förekomma har inte konstaterats i samband med genomfört fältarbete  

för den geotekniska utredningen. Plankartan medger inte underbyggnation av husen, därav kommer 

källare inte att anläggas. De djupaste planerade schakten som har gjorts är för VA där kommunens 

handbok rekommenderar ett schaktdjup på 160 cm. Kommunen bedömer att risken för att stöta på 

sulfidlera under dessa förutsättningar som låg. Om dessa förutsättningar ändras finns det planer på att 

upprätta en åtgärdsplan och utgå ifrån dess listade åtgärder. Eventuell förekomst av sulfidlera ska 

utredas vidare om omständigheterna senare i projektet skulle kräva byggnation av källare. 

 

Enligt naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) är bedömningen att naturvärdena i 

inventeringsområdet främst är knutna till trädmiljöerna väster om planområdet (objekt 1 och 2 enligt 

karta s. 10). Den del av planområdet som planerar bebyggas bedöms ha visst naturvärde 

(naturvärdesklass 4), vilket inte anses vara så pass högt att en tillkommande bebyggelse avråds. De 

rödlistade fågelarter som kan förekomma på fältet bedöms inte heller hotas, då fältet som biotop inte 

bedöms som någon bristbiotop i kommunen. I planområdets sydöstra hörn (objekt 5 enligt karta sid 

10) föreslås yta för dagvattenhantering. Detta kan nyttjas som tillfälle att förbättra såväl de ekologiska 

som de estetiska förutsättningarna i objektet genom skapande av större vattenytor och plantering av 

inhemska växter kopplade till naturtypen.  

 

De nya bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för en 

bil snål livsstil vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Tillskottet av boende bidrar till att öka underlaget 

och förutsättningarna för service och ett varierat utbud i centrumnära läge. Den föreslagna nya gatan, 

som ska vara tillgänglig för allmän bil-, gång- och cykeltrafik, skapar nya kopplingar och möjligheter 

att röra sig bilfritt i dessa delar av Kungsängen. Att förtäta centrala delar av tätorten är fördelaktigt ur 

miljösynpunkt, genom att befintlig infrastruktur kan användas av fler.  

 

Fornlämningar 

Enligt den arkeologiska utredningen (Stiftelsen Kulturmiljövård, 2015, s. 8) bedöms skogskullen i 

väster (RAÄ 9:1) vara för sluttande för att kunna hysa fornlämningar. I planförslaget har ett 

skyddsområde på 25 meter avsatts för att en byggnation inte ska göras för nära fornlämningen. 

Följaktligen kommer skogskullen inte att exploateras utan bevaras. Inom planområdet ingår delar av 

en kulle i sydväst, en s.k. plats med tradition, (RAÄ 22:1). Kullen betecknas som NATUR i 

planförslaget och exploateras inte. I planområdets östra del ingår en lämning (RAÄ 233) som är 

undersökt och borttagen. Till följd av att lämningen är borttagen kommer fördröjning och rening av 

dagvatten att ske på platsen. Där kommer marken betecknas som PARK.  

 

Kulturmiljö  

I sin helhet bedöms Gröna dalen vara känslig för exploatering (Planprogram för Ekhammars gård 

godkänt av Kommunfullmäktige år 2018, s. 29, Upplands-Bro). Till följd av planförslaget och dess 

föreslagna bebyggelse kommer delar av Gröna dalens mark att tas i anspråk. Tillkommen bebyggelse 

kommer att anpassa sin gestaltning och placering efter omkringliggande småhusbebyggelse och 
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flerbostadshusbebyggelsen kring Tibble torg. Likaså kommer ny bebyggelse länka samman dalen med 

övrig bebyggelse.  

 

Fortsättningsvis kommer dalens form och karaktär att förändras. Under rubriken Föreslagen 

förändring – landskaps- och stadsbild på s. 15 beskrivs det hur planförslaget och framför allt ny 

bebyggelse kommer att påverka dalen samt vilka konsekvenser förslaget kan medföra. Till exempel 

består ny bebyggelse främst av småhus för att anpassas efter befintlig bebyggelse inom Ekhammars 

gård och Kungsängens kyrka (Planprogram för Ekhammars gård godkänt av Kommunfullmäktige år 

2018, s. 28, Upplands-Bro). Se även s. 20–22 i planbeskrivningen för information om bland annat 

gestaltningsprinciper och siktlinjer. 

 

Utanför planområdet i sydväst ligger kyrkan med kyrkogård. Kyrkan med tillhörande kyrkogård eller 

område med lämningar är skyddade områden genom kulturmiljölagen. Där äger ingen exploatering 

rum och kulturmiljön bevaras. Sydväst om planområdet och runtomkring kyrkogården bevaras en 

skyddszon för att ta hänsyn till kyrkogården samt dess verksamhet (Planprogram för Ekhammars gård 

godkänt av Kommunfullmäktige år 2018, s. 28, Upplands-Bro).  

 

Siktlinjer och öppningar 

Innan exploatering av området är siktlinjerna genom Gröna dalen redan påverkade av grönska. 

Siktlinjer genom Gröna dalen mot hembygdsgården och kyrkan är redan något begränsade under 

växtsäsong. Tillkommande bebyggelse med dess byggnadshöjder kan påverka siktlinjerna ytterligare, 

främst mot klockstapeln och kyrkan. I planförslaget finns det gröna öppningar mellan bostadshusen 

och bedömningen görs att sådana möjliggör nya siktlinjer. För djupare beskrivning hänvisas det till 

rubriken Föreslagen förändring – landskaps- och stadsbild på s. 15 och s. 20–22 i planbeskrivningen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Den föreslagna bebyggelsen är positiv ur ekonomiskt hänseende av samma anledningar som ur 

miljösynpunkt. Att förtäta och möjliggöra för fler att bo i närhet till befintlig service och infrastruktur 

gör att den kan utnyttjas av fler, vilket ökar värdet av redan gjorda kommunala investeringar. 

Uppförande av ny bebyggelse kan också medföra nya kommunmedlemmar som i sin tur genererar mer 

skatteintäkter. 
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Medverkande i projektet 

Ett flertal medarbetare inom kommunens bygg- och miljöavdelning, planavdelning samt tekniska 

avdelning har bidragit med specialistkompetens samt arbete under projektets gång. Detaljplanen med 

tillhörande handlingar är upprättad i samarbete med Villamarken Exploatering i Stockholm AB och 

Tengbomgruppen AB. 

 

 

 

 

2020-08-26 av  

Planavdelningen 

 

 

 

 

Henric Carlson                         Ulrica Flemström 

Planchef                  Planarkitekt 
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Detaljplan för  

Tibbleängen  
(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) nr 0801 
Kungsängen  
Upplands-Bro kommun 

  
Genomförandebeskrivning 

Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL PBL (1987:10). 

 

Organisatoriska frågor 
Denna genomförandebeskrivning planbeskrivning hanterar genomförandefrågor för hela 

detaljplaneområdet, del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl. Fastighetsägarna inom 

planområdet är Ängstibble Mark AB (nedan kallad Exploatören) och Upplands-Bro Kommun (nedan 

kallad Kommunen). 

 

Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning kommer att regleras i 

exploateringsavtal. En huvudtidplan ska utarbetas i samråd mellan Exploatören och kommunen för 

utbyggnad av kvartersmark, allmän plats samt allmänna anläggningar. 

 

Exploatören och Kommunen ska samordna för att säkerställa att huvudgator, VA-anläggningar samt 

övriga nätägares huvudledningar är utbyggda i tillräcklig omfattning innan arbeten kan påbörjas på 

kvartersmark.  

 

Tidplan 

Detaljplanen förväntas gå ut på utställning kvartal ett, antas kvartal två och vinna laga kraft kvartal tre 

under 2020. Utbyggnad av allmän plats förväntas ske under 2021–2026. 

 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom 

planområdet. Kommunen är huvudman för område för tekniska anläggningar på blivande 

kvartersmark inom planområdet.  

 

Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar i hela planområdet åvilar Kommunen. Exploatören 

kan dock i samråd med Kommunen ansvara för viss utbyggnad av allmän platsmark, som är strategiskt 

viktig för områdets utveckling och beroende av överenskomna tidsramar. 

 

Exploatören är huvudman för kvartersmark som inte innefattar tekniska anläggningar.  
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Exploateringsavtal och övriga avtal 
Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Ängstibble Mark AB. 

 

Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Exploatören och Kommunen i samband med 

detaljplanens antagande. Avtalet ska godkännas senast i samband med att detaljplanen antas. Avtalet 

reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga samordningsfrågor mellan Kommunen och 

Exploatören.  

 

Exploateringsavtalet ska reglera ansvar för och hantering av eventuella markföroreningar inom 

planområdet, samt reglera övriga ansvars- och samordningsfrågor under 

genomförandetiden såsom logistik för byggnads- och exploateringsarbeten, avgifter, tider och 

tillträden m.m. 

 

Avtal kommer att tecknas i dialog mellan Exploatören och berörda nät- och ledningsägare.  

 

Avtal kan också komma att tecknas mellan kommun och nätägare gällande förläggning av ledningar i 

samband med utbyggnad av gator och allmän platsmark. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheter och ägandeförhållanden 

Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 ägs av Villamarken Exploatering i Stockholm AB genom 

dotterbolaget Ängstibble Mark AB. 

Fastigheten Ekhammar 4:269 ägs av Upplands-Bro kommun. 

Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:41 ägs av Upplands-Bro kommun. 

Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 ägs av Upplands-Bro kommun. 

 

Fastighetsbildning 

Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän 

platsmark (GATA, TORG, PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till Kommunen.  

Marken ska överföras från fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 till Kommunens fastigheter 

Ekhammar 4:269, Kungsängens-Tibble 1:3 och Kungsängens-Tibble 1:41 genom fastighetsreglering. 

Kommunen ansöker om och Exploatören bekostar denna fastighetsreglering. Ansökan om 

fastighetsreglering ska ske snarast efter att exploateringsavtalet vunnit laga kraft. 

 

Kommunen ansöker och bekostar fastighetsförrättningar för avtalets genomförande inom de 

fastigheter där Kommunen är lagfaren ägare. Exploatören ansöker om och bekostar övriga 

fastighetsförrättningar för avtalets genomförande, exempelvis bildandet av eventuella erforderliga 

gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark. 

 

Nya fastigheter för kvarter enligt Detaljplanen kommer att bildas genom avstyckning eller klyvning.  

 

För att markägoförhållanden ska stämma överens med den föreslagna bebyggelse- och 

kvartersstrukturen kommer fastighetsreglering att ske mellan fastighetsägarna. 

 

Gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggningar kommer att behöva bildas för parkering, gårdar, avfallshantering, 

dagvattenanläggningar samt andra gemensamma anläggningar.  

I det fall exploatören inte ansöker om gemensamhetsanläggning hos Lantmäteriet ett år från det att 

detaljplanen vunnit laga kraft så kommer Kommunen utföra detta på exploatörens bekostnad. 
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Då detaljplanen inte förutsätter att kvarteren delas in i flera fastigheter anges inga områden för 

gemensamhetsanläggningar specifikt i plankartan. 

 

Exploatören bekostar fastighetsförrättningar och bildande av nya fastigheter samt bildande av 

eventuella erforderliga gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark enligt detaljplanen. 

 

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 

Under fortsatt planprocess och för genomförandet av detaljplanen kommer det att krävas utredning av 

nedanstående inskrivningar och rättigheter för att besvara i vilken mån de belastar detaljplaneområdet. 

Dessutom krävs vidare utredning kring vilka omprövningar samt eventuella omläggningar som kan 

behöva genomföras för detaljplanens genomförande. 

 

Rättigheter: 

Kungsängens-Tibble 1:470, Nyttjanderätt tele, 1982-08-18, Beviljad 82/5972 

Kungsängens-Tibble 1:3, Ledningsrätt vatten, 0139–91/12.1 

Ekhammar 4:269, Ledningsrätt vatten, Levande last, 0139–91/12.1 

Kungsängens-Tibble 1:41, Ledningsrätt vatten, Levande last, 0139–91/12.1 

 

Inom område u i detaljplanen bör ledningsrätt bildas för allmänna ledningar.  

 

För nya ledningar och tillhörande anordningar kommer avtal att upprättas mellan ledningsägare och 

fastighetsägare.  

 

Anläggande av elnätstationer inom allmän platsmark regleras genom avtal mellan 

Kommunen och nätägaren. För eventuella elnätstationer inom kvartersmark tecknas servitut mellan 

fastighetsägare och nätägaren. 

 

För återvinningsstationer kommer avtal att upprättas mellan fastighetsägare och ansvarig aktör. 

 

Skanova har befintlig nyttjanderätt tele, 1982-08-18, Beviljad 82/5972, som är i drift och kommer 

behöva flyttas till nytt läge för att göra plats för kvartersmarken. Det löses med avtal mellan 

ledningsägaren och Kommunen, bekostas av de fastighetsägare som berörs av flytten. 

 

Ett äldre dikningsföretag har rättigheter och är verksamt inom planområdets östra del Ansökan om 

avveckling av företaget är inskickat och handläggning pågår, beräknas vara klart till januari 2021. 

Dikningsföretaget är inget hinder för utbyggnad av kvartersmark- och allmän plats inom planområdet 

 
Tekniska frågor 

Markföroreningar 

Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. I de fall mark inom planområdet behöver 

saneras innan byggande ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning utföras. 

 

Buller 

Exploatören svarar vid utbyggnaden av kvartersmark inom planområdet för att utföra erforderliga 

bullerskyddsåtgärder.  
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Geoteknik 

Inför bygglovsskedet ansvarar Exploatören för att geoteknisk utredning och radonundersökning utförs. 

Grundvatten ska hanteras. Till kommande projektering inför utbyggnaden ska en riskanalys gällande 

skred och ras utföras kopplat till de geotekniska analyser som framgår vid sondering. 

 

Vatten och avlopp 

Frågor för vatten och avlopp kommer att hanteras i Exploateringsavtalet. 

 

Anslutning till ledningsnät för vatten och spillvatten kommer att ske i planområdets östra del.  

 

Dagvatten 

Den dagvattenutredning som har tagits fram för Tibbleängen ska tillämpas. Dagvatten inom 

planområdet ska omhändertas lokalt.  

 

Grundvatten 

Under utbyggnadskedet ska pumpning av grundvatten och övrig hantering av vatten kopplat till 

byggnationen hanteras enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten. Hantering sker i 

dialog med Upplands-Bro kommuns Miljöavdelning. 

 

Radon 

För bostäder som uppförs på en ventilerad källarvåning erhålls en s.k. radonsäker grundkonstruktion, 

varför markradonförhållanden i sådant fall inte behöver utredas vidare. Om bostadsutrymmen kommer 

att placeras mot mark erfordras att markradonhalten mäts och marken klassificeras för bestämning av 

erforderlig grundkonstruktion ur radonsynvinkel. 

 

Värme 

Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. Eventuell anslutning till 

fjärrvärme utreds i dialog mellan nätägare, kommun och Exploatören under fortsatt planprocess. 

 

El, tele, bredband 

Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning i samråd med 

ledningsägare. 

 

Avfall 

Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet, inom kvartersmark. 

Riktvärdet är att avståndet ska vara max cirka 50 meter från varje hushåll. Detta gäller för 

stadsradhusen samt flerbostadshusen. 

 

För kedjehusen längs lokalgatan planeras hushållsnära återvinning enligt fyrfacksmodellen med två 

kärl (åtta fraktioner) i anslutning till huset/garaget. För samtlig avfallshantering (sophämtning m.m.) 

gäller regler och riktlinjer i enlighet med Avfall Sverige. 

 

Gata/Trafik 

Området är anslutet till kollektivtrafik (busstrafik) längs Hjortronvägen i norr.  

 

Angöring till planområdet avses ske västerifrån via Hjortronvägen. Trafikföringen till planområdet 

kommer att kunna ske via Hjortronvägen i och med att detaljplanen vinner laga kraft. Hjortronvägen 

öster om planområdet öppnas ej för allmän fordonstrafik. 
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Befintliga gång- och cykelstråk förbinder planområdet med övriga Kungsängen och den spårbundna 

kollektivtrafiken vid Kungsängens station. 

 

Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras. 

 
Exploatören och Kommunen ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande 

gällande exempelvis, arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. 

 

Ytor för logistik ska samordnas mellan Exploatören och Kommunen. 

 

Arbetsmiljö 

Exploatören och Kommunen ska samordna för en god arbetsmiljö. En arbetsmiljöplan ska tas fram i 

god tid innan genomförande av detaljplanen påbörjas. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan 

(APD-plan) ska tas fram. 

 

Tillgänglighet 

Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden. Exploatörer och Kommunen ska säkerställa 

tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. El, tele, fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela 

utbyggnadstiden för fastigheter, inom och utanför planområdet, som behöver nyttja anläggningar som 

ligger inom planområdet. 

 

Säkerhet för tredje man 

Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god 

ordning inom detsamma. 

 

Höjdsättning 

Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000. 

 

Ekonomiska frågor 
Exploatören och Kommunen står för plankostnader i enlighet med framtagen fördelningsnyckel. 

 

Villamarken Exploatering i Stockholm AB bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen 

erforderliga utredningar, samt de åtgärder som är nödvändiga för att 

hantera detaljplaneprocessen.  

 

Fördelning av ansvar och kostnader för planens genomförande kommer att regleras i 

exploateringsavtal som tecknas mellan Kommunen och Exploatören. 

 

Kostnaden för iordningställande av allmänna anläggningar ska fördelas i kommande 

exploateringsavtal mellan Exploatören och Kommunen.  

 

Kommunen Bolaget ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av 

allmänna anläggningar i samråd med exploatören kommunen i de delar där Bolaget är fastighetsägare.  

 

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp ersätts enligt gällande VA-taxa.  

 

Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga kostnader inom respektive fastigheters kvartersmark. 

Exploatören bekostar återställning av mark och eventuella anläggningar i gränsen mellan kvartersmark 

och allmän platsmark. 
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Myndigheter 
Exploatören och Kommunen som fastighetsägare ansöker gemensamt om fastighetsbildning som krävs 

för planens genomförande. Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäterimyndigheten i 

Stockholms län. 

 

Ansökan om bygg- och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i Upplands-

Bro kommun. 

 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

 

Medverkande 
Arbetet med framtagandet av detaljplanen med tillhörande handlingar har skett i samarbete mellan 

Plan- och exploateringsavdelningen, Villamarken Exploatering i Stockholm AB och Tengbomgruppen 

AB.  

 

Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 

miljöavdelningen har också bidragit till arbetet. 

 

 

 

Upprättad 2020-08-26 av 

PlanMark- och exploateringsavdelningen 

 

 

 

 

 

Charlotte Ahlstrand     Andréas Silander 

Exploateringschef      Projektledare exploatering 
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STADSBYGGNADSPRINCIPER
01

02

01 Kullen
02 Gröna Dalen
03 Gröna Dalen

Blandad bebyggelse och grannskap
Byggnadsvolymer av olika typologier ger ett 
sammanhållet område med variation.  
Husvolymernas skala knyter an till om-
kringliggande bebyggelse, gaturum och 
landskapsbild.

Det inre gaturummet ramas in av bebyg-
gelse och befolkas av bostadsentréer och 
förgårdsmark. Gemensamma ytor för ang-
öring och parkering, samt tydliga gårdsrum 
med möjlighet till utevistelse skapar 
sammanhang.

Siktlinjer
Viktiga siktlinjer bevaras och förstärks 
genom att ramas in och kantas av 
bebyggelse. 
Viktiga sådana siktlinjer har varit:  
längs med landskapsrummet Gröna 
dalen, genom bebyggelsen i korsande 
stråk upp mot de skogbeklädda kullarna 
vid Tibble torg och Ekhammars gård, 
siktlinjerna i nord- sydlig rikting tvärsöver 
Hjortronvägen, runt kyrkogårdens hörn 
och i mötet där med Gröna dalen. 
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Gårdshus

Gårdshus såsom växthus, cykelparkering, 
återvinningsbyggnad och dylikt ska ingå i 
övergripande gestaltning av gårdsrum eller 
angöringstorg, gärna i kombination med 
planteringar och klängväxter.

Gård

Gård ska utföras grön och andelen hård-
gjorda ytor minimeras. Gårdens nivå ska 
ansluta till naturmarken intill där dessa 
möts.

Växthus och andra odlingsmöjligheter kan 
med fördel anordnas på gården. Närlek för 
barn ska finnas på flerbostadshusens gård. 

Gröna planteringar, träd och buskar kom-
pletterar fasaderna och ger en mjukare 
känsla och mänskligare skala till gaturum-
met.

Material/kulör

Bebyggelsen uppförs främst i puts, 
tegel, betong eller trä och anpassas 
till omgivningen i kulör och uttryck.  
Om elementskarvar finns ska dessa ges en 
medveten utformning som en del i den 
övergripande gestaltningen.

SMÅHUS
Skala och volym

Den lägre bebyggelsen uppförs i 
maximalt 2 våningar och utformas i en 
sammanhängande gestaltning. Gröna 
planteringar, träd och buskar kopplar 
samman med naturområden.

Placering

Stadsradhusen grupperas för att 
volymmässigt möta motstående 
flerbostadshus. Tydliga släpp skapas mellan
volymerna och möjliggör nya siktlinjer.

Kedjehusen grupperas om två, eller en och 
en, vilket bryter ner skalan.

Trädgård

Trädgårdar vetter mot Gröna Dalen och 
mjukar upp mötet med naturområdet.  
Gemensamma platser utformas så att dessa 
harmoniserar med dalens vegetation och 
karaktär. 

Häckplantering eller höjd markerar på ett 
mjukt och naturligt sätt gränsen mellan 
parkrum och tomt (se sektion s. 7).

Material/kulör

Småhusen uppförs främst i puts, tegel, be-
tong eller trä. Stadsradhusen och kedjehu-
sen anpassas dels till omgivningen i kulör 
och uttryck, samt för att inbördes skapa en 
sammanhängande gestaltning.

Flerbostadshus - referensbilder Stadsradhus- referensbilder

Kedjehus- referensbilder
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Bakgrund till detaljplanearbetet 

Kommunstyrelsen gav den 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till 

detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.). Planen handläggs 

genom normalt planförfarande enligt den äldre Plan- och bygglagen (PBL 1987:10).  

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse med maximalt 65 rad- och 

kedjehus samt cirka 110–120 lägenheter i flerbostadshus, vilket går i linje med Översiktsplan 2010. 

Målet med att låta dessa typologier samsas är att få till ett trivsamt och varierat bostadsområde som 

erbjuder olika boendeformer samt kännetecknas av en mänsklig skala. 

Den nya bebyggelsen i form av småhus (kedjehus och radhus) med två våningar, ska möta upp Gröna 

dalens parkrum. Småhusens huvudingångar är vända mot den nya lokalgatan och sekundärentréer ut 

mot parken. Entréernas placeringar anses som viktiga ur trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter 

omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt. 

Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekpark och utegym anläggs, dagvatten renas och fördröjs, 

grönytor förstärks samt lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen inom 

planområdets avgränsning. 

Planen ställdes ut en andra gång år 2020. Efter utställning 2 föreslås planen nu antas. 

Hur samrådet har bedrivits 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 84 att sända ut förslag till detaljplan för Tibbleängen, 

(del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, på samråd enligt reglerna om normalt 

planförfarande, PBL (1987:10). 

Detaljplaneförslaget var under tiden den 8 juli – 23 september 2016 utsänt för samråd och skickades 

till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 

detaljplaneförslaget utställt i Kommunhuset i Kungsängens centrum och på kommunens hemsida 

(www.upplands-bro.se/tibbleangen). Samrådet annonserades i Upplands-BroBladet den 9 juli 2016 

och i Mitt i Upplands-Bro den 5 juli 2016. 

Samrådsmöte hölls i Kulturhuset i Kungsängen centrum torsdagen den 11 augusti 2016 klockan 18.00. 

Ett extra samrådsmöte ägde rum den 13 september 2016 klockan 18.00 i Kulturhuset i Kungsängens 

centrum. 

 
Hur utställningarna har bedrivits 

Utställning 1 

Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2018 § 6 att sända ut förslag till detaljplan för Tibbleängen 

(del av fastigheten Kungsängens -Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801 på utställning enligt reglerna för 

normalt planförfarande, PBL (1987:10).  

 

Detaljplaneförslaget var under tiden 20 februari 2018 – 20 mars 2018 utsänt för utställning och 

skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 

detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på Kungsängens centrum, i Brohuset samt på kommunens 

webbplats (www.upplands-bro.se/tibbleangen). Utställningen kungjordes i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet den 13 februari 2018 samt annonserades i Upplands-Bro bladet den 10 februari 

2018 och i Mitt i Upplands-Bro den 13 februari 2018. 

 

  



3(43) 

 

Detaljplan för Tibbleängen  Utställningsutlåtande 

(del av fastigheten Kungsängens -Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801  

 

Utställning 2 

Efter utställning 1 blev förslaget återremitterat.  

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 29 januari 2020 § 1 att sända ut förslag till detaljplan för 

Tibbleängen (del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, på utställning enligt 

reglerna för normalt planförfarande, PBL (1987:10). 

Detaljplaneförslaget var under tiden 26 februari 2020 – 25 mars 2020 utsänt för utställning och 

skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 

detaljplaneförslaget utställt i Kommunhuset i Kungsängens centrum, i Brohuset i Bro centrum samt på 

kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/tibbleangen). Utställningen kungjordes i Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet den 26 februari 2020. Vidare kungjordes utställningen i Mitt i 

Upplands-Bro den 25 februari 2020 och Upplands-BroDirekt den 29 februari 2020. Öppet hus hölls 

den 10 mars 2020 kl. 15:00-19:00 i Kommunhuset i Kungsängens centrum. 

 

Inkomna yttranden, lista 

Med anledning av förslaget till detaljplan har 41 yttranden inkommit till kommunen där många av 

yttrandena representerar ett flertal individer. Av dessa inkom fyra yttranden efter utställningsperiodens 

slut. Sena yttranden behandlas på samma sätt som de yttranden som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2020-04-06 

2 Lantmäteriet  inkom 2020-03-20 

3 Trafikverket  inkom 2020-03-23 

 

Kommunala nämnder 

4 Äldre- och omsorgsnämnden  inkom 2020-04-01 

5 Socialnämnden  inkom 2020-04-02 

6 Bygg- och miljönämnden            inkom 2020-03-19 

7 Tekniska nämnden  inkom 2020-03-06 

8 Utbildningsnämnden  inkom 2020-03-18 

9 Gymnasie- och arbetslivsnämnden  inkom 2020-03-17 

10 Kultur- och fritidsnämnden  inkom 2020-03-09 

 

Övriga remissinstanser 

11 IP-Only  inkom 2020-02-26 

12 Vattenfall Eldistribution AB  inkom 2020-02-27 

13 Brandkåren Attunda  inkom 2020-03-25 

14 Stockholms Näs Hembygdsförening  inkom 2020-03-25 

15 Svenska kraftnät  inkom 2020-03-12 

16 Region Stockholm Trafikförvaltningen  inkom 2020-03-23 



4(43) 

 

Detaljplan för Tibbleängen  Utställningsutlåtande 

(del av fastigheten Kungsängens -Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801  

 

17 E.ON Energidistribution AB  inkom 2020-03-16 

18 E.ON Värme Sverige AB  inkom 2020-03-25 

19 Kungsängen Västra Ryds församling  inkom 2020-03-25 

20 Kungsängen Villaägareförening  inkom 2020-03-23 

Yttrande från Kungsängen Villaägareförening och 95 underskrifter, som har behandlats som separata 

yttranden. 

21 Skanova AB  inkom 2020-03-25 

 

Privatpersoner 

22 Privatperson 1  inkom 2020-03-26 

23 Privatperson 2  inkom 2020-03-25 

24 Privatperson 3 och 4  inkom 2020-03-25 

25 Privatperson 5 och 6  inkom 2020-03-10 

26 Privatperson 7   inkom 2020-03-15 

27 Privatperson 8 och 9  inkom 2020-03-15 

28 Privatperson 10 och 11  inkom 2020-03-22 

29 Privatperson 12 och 13  inkom 2020-03-25 

30 Privatperson 14 och 15  inkom 2020-03-23 

31 Privatperson 16 och 17  inkom 2020-03-22 

32 Privatperson 18 m.fl.  inkom 2020-03-25 

Cirka fem personer skrev under yttrandet. 

33 Privatperson 19  inkom 2020-03-25 

34 Privatperson 20  inkom 2020-03-24 

35 Privatperson 21 och 22  inkom 2020-03-24 

36 Privatperson 23  inkom 2020-03-16 

37 Privatperson 24 och 25 m.fl.  inkom 2020-03-24 

Cirka 15 personer har skrivit under yttrandet. 

38 Underskrift från flertalet personer  inkom 2020-03-23 

39 Privatperson 26 och 27  inkom 2020-03-23 

Cirka tio individer har skrivit under yttrande. 

40 Privatperson 28 och 29  inkom 2020-03-14 

41 Privatperson 19 och Privatperson 30  inkom 2020-03-24 

 

Inkomna yttranden med kommentarer 

I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Tibbleängen. Synpunkter som inte 

innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller innehåll, kommenteras inte 

i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den fullständiga lydelsen av 

respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas från kommunen. I 

omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens kommentarer 
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Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län   inkom 2020-04-06   

1.1 Länsstyrelsen konstaterar, med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten, att kommunen inte 

har uppdaterat planbeskrivningen med information om miljökvalitetsnormer och berörda 

vattenförekomster sedan föregående utställning. Detta har Länsstyrelsen poängterat i det förra 

utställningsyttrandet samt vid samrådet år 2016. Inför antagande behöver kommunen uppdatera 

planbeskrivningen med informationen enligt ovan för att undvika eventuell överprövning av 

planen. 

1.2 Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning om att belastningen på Mälaren, efter planens 

genomförande, kommer att bli mindre än före genomförandet av denna detaljplan. Enligt 

Länsstyrelsen framgår det varken ur planbeskrivningen (s.25) eller ur dagvattenutredningen 

(Bjerking, s.15) hur kommunen kommer fram till denna slutsats. Därmed behöver kommunen 

inför antagandet utveckla resonemanget kring detta i planbeskrivningen. 

1.3 Länsstyrelsen anser inte att kommunens hänvisning av rening i Tibbledammen är acceptabel så 

länge det inte samtidigt visas att en sådan rening och fördröjning faktiskt kan ske. Kommunen 

behöver tydliggöra resonemanget om dagvattenhanteringen i dagvattendammar. Handlar det om 

Tibbledammen eller om ytterligare anläggningar? På plankartan finns i östra delen av 

planområdet mark avsatt för dagvattenanläggning. Detta regleras med en planbestämmelse, b1 

450, vilket innebär yta för fördröjning och rening av dagvatten med en ungefärlig yta av 450 

kvm. Eftersom dagvattenutredningen utgår ifrån renings- och fördröjningseffekten av denna 

damm behöver kommunen i planbeskrivningen redovisa vilka dimensioner denna kommer att 

ha. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver säkerställa att det finns tillräckligt med åtgärder 

för att fylla behovet gällande fördröjning av dagvatten. Kommunen anger i planhandlingarna att 

en minsta åtgärdsnivå för fördröjning av dagvatten, 400 kubikmeter, behövs för att planen ska 

kunna följa miljökvalitetsnormerna för vatten. I planbeskrivningen anges att denna volym kan 

delas upp på de olika föreslagna åtgärderna vid senare projektering.  

1.4 Länsstyrelsen anser inte att kommunen har säkerställt att den markanvändningen detaljplanen 

medger är lämplig med hänsyn till risken för ras, skred och erosion samt risken för olyckor. 

Kommunen behöver före antagande av detaljplanen beskriva och bedöma risken för skred i 

planområdet med den bebyggelse och markanvändning som detaljplaneförslaget medger. Om 

särskilda grundläggningsmetoder eller andra skyddsåtgärder krävs för att hantera risken för 

skred behöver de regleras i plankartan och beskrivas i planbeskrivningen. Ur planbeskrivningen 

framgår att grundläggning av bebyggelsen i planområdet ska anpassas till de geotekniska 

förhållandena. Det innebär enligt kommunen att det krävs specifika grundläggningsmetoder för 

de högre husen och för småhusen (s.14). Det framgår inte om skälen till grundläggningens 

anpassning beror på risk för sättningar eller för att hantera risken för skred. Markens 

geotekniska egenskaper är inte beskrivna och risken för skred i planområdet med planerad 

bebyggelse och markanvändning är inte bedömd. 

1.5 Länsstyrelsen noterar att det finns lera och höjdskillnader i den del av planområdet som ska 

bebyggas med betydande laster. Vidare finns vattenstråk i planområdet och det ska anläggas en 

dagvattendamm och dagvattendike. Dessa faktorer påverkar var för sig och tillsammans risken 

för skred i planområdet och behöver därför beskrivas och bedömas före antagande av 

detaljplanen. 

1.6 Viktigt att beakta för kommunen gällande stora flöden, vid eventuellt skyfall eller liknande, är 

att vattnet inte får avrinna så att övriga byggnader och viktig infrastruktur i och utanför 

planområdet blir översvämmade. Kommunen bör därför inför antagandet tydligare visa hur 

risken för översvämning och skyfall ska hanteras och vid behov införa relevant reglering på 

plankartan tillexempel genom införande av plushöjder på plankartan. 
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Kommentar 

1.1 Ett tydligare resonemang om miljökvalitetsnormer för vatten och berörda vattenförekomster 

återfinns i planbeskrivningen på sida 5–6.  

1.2 I den uppdaterade versionen av dagvattenutredningen, 2020-06-17, beskrivs åtgärderna för 

dagvattenhantering tydligare. Likaså har informationen om dagvatten uppdaterats i 

planbeskrivningen på sidorna 29–30. Dimensioner och beräkningar för den tillkommande 

dagvattendammen, som finns med i plankartan för projektet, redovisas och i denna framgår 

det resonemang kring den minskade påverkan samtidigt som föroreningsberäkningar finnas 

med i planbeskrivningen. 

1.3 I den reviderade dagvattenutredningen finns det tydligare beskrivet vilka faktorer och vilka 

dimensioner som har lagts in i beräkningarna. Enligt dagvattenutredningen dimensioneras 

dammen för att kunna ta hand om allt dagvatten från planområdet magasinerings- och 

reningskrav gällande allt dagvatten vilket motsvarar ett fördröjningsmagasin med volymen 

190 m3. Regleringsdjupet är satt till en m och dammens bredd till 15 m. Då bottenbredden av 

fördröjningszonen antas vara fem m erhålls ett tvärsnitt på tio m2. Vidare krävs då att 

dammen ska vara 19 m lång för att klara magasineringskravet och en effektiv yta på ca 285 

m2. Detta resulterar slutligen i att det totala området som erfordras för att anlägga dammen 

inklusive dammkrön och slänter behöver vara ca 525 m2. Dammens yta är beroende av djupet 

på dammen och kan ändras (Bjerking, rev. 2020, s. 26–27). Dagvattenrening sker i krossdike, 

skålad gräsyta/regnträdgård, gräsdike och dagvattendamm, se dagvattenutredningen sida 26, 

27 och 28 samt planbeskrivningen på sidorna 28–31.  

1.4 Då höjdsättningen inom planområdet planeras följa befintlig mark krävs sannolikt ingen 

markförstärkning. Risken för ras och skred inom planområdet bedöms som låg och då man 

planerar att behålla befintliga höjder för planerad situation bedöms inga stabilitetsproblem 

förekomma med planens genomförande. De djupaste schakterna som förväntas ske i och med 

planens genomförande är för VA. För djupare information hänvisas det till den geotekniska 

utredningen.   

1.5 Ett förtydligande för detta har lagts till i planbeskrivningen på sidorna 12–13. Utifrån den 

geotekniska utredning som genomförts för området konstateras det att marken vid höjdpartiet 

i nordväst utgörs av ett fastmarksområde med en låg risk för ras och skred. I den nordöstra 

delen av utredningsområdet (se gul-streckad linje i bild två i undersökningen), har MSB utfört 

en översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i lerslänt. Enligt deras utredning är de 

befintliga stabilitetsförhållandena goda inom det området. Utanför planområdet i söder, finns 

två områden som beskrivs i databasen som ett aktsamhetsområde avseende risk för skred 

baserat på att det finns lutningar som överstiger 1:10 och att det kan förekomma finjordar av 

lera eller silt.  

Baserat på befintliga markförhållanden, platsbesök och utförda undersökningar inom området 

bedöms förhållandena inom planområdet som stabila i nuvarande oförändrade nivåer. Några 

större uppfyllnader ovan befintlig marknivå och som därigenom skulle orsaka 

stabilitetsproblem planeras inte. Det bedöms därmed inte förekomma några stabilitetsproblem 

med planens genomförande. En dagvattendamm med föreslagen placering i områdets sydöstra 

delar planeras. Under detaljprojekteringen ska kompletteringar till den geotekniska 

undersökningen utföras för att bland annat fördjupa utredningen av förhållandena för 

planerad dagvattendamm. 

1.6 Planerad exploatering förväntas inte medföra ökade vattenvolymer till huvudrinnstråket eller 

till befintliga lågpunkter längs planområdesgränsen öster om planområdet vid 

skyfallstillfällen med föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen (Bjerking, 2020-06-17). 

Detta eftersom en större andel hårdgjord yta efter exploatering inom planområdet inte medför 

större mängd vattenvolymer men kan medföra att dagvatten tillrinner befintliga lågpunkter 

snabbare än i nuläget vid tillfällen då fördröjnings- och reningsanläggningar är fulla. 
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Exploateringen bedöms därmed inte försämra befintlig situation inom planområdet eller för 

omkringliggande områden vid skyfall. Vid modellering för sekundära avrinningsvägar 

framgår att planerad bebyggelse inte ligger inom område för risk av översvämning.  

 

2  Lantmäteriet  inkom 2020-03-20   

2.1 Lantmäteriet har vid granskning av planförslagets handlingar inte funnit anledning till 

synpunkter.   

Kommentar 

2.1 Kommunen noterar yttrandet.  

 

3 Trafikverket   inkom 2020-03-23   

3.1 Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

Kommentar 

3.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 

  

Kommunala nämnder 

4 Äldre- och omsorgsnämnden  inkom 2020-04-01 

4.1 Äldre- och omsorgsnämnden har inga anmärkningar på utsänt förslag till detaljplan för 

Tibbleängen utifrån sina verksamhetsområden. 

4.2 Äldre- och omsorgsnämnden anser att planområdet är lämpligt till seniorbostäder för 

målgruppen 55 plus. Äldre- och omsorgsnämnden råder inte över nybyggnation utav 

seniorbostäder i kommunen. Nämnden anser att frågan bör lyftas utav 

Samhällsbyggnadskontoret i samtal med exploatörer utav området. 

Kommentar 

4.1 Planavdelningen noterar yttrandet. 

4.2 Då marken tillhör privat exploatör är det inte möjligt för kommunen att bestämma vilken typ 

av bostäder som ska uppföras. Planavdelningen håller med om att området lämpar sig väl för 

flera målgrupper, bland andra 55 plus. En förhoppning som projektmedlemmarna har är att 

området kommer få en blandad bostadsbebyggelse och åldersmässig variation.  

 

5 Socialnämnden  inkom 2020-04-02 

5.1 Socialnämnden har inga anmärkningar på utsänt förslag till detaljplan för Tibbleängen utifrån 

sina verksamhetsområden. 

5.2 Socialnämnden anser dock att de tilltänkta bostäderna är lämpliga för målgrupper som har en 

funktionsnedsättning. Inför vidare planering av området behöver det föras en dialog med 

Socialnämnden, när planen väl vunnit laga kraft, om det fortfarande finns behov utav nya 

grupp- eller servicebostäder. 

Kommentar 

5.1 Kommunen noterar yttrandet. 

5.2 Se kommentar 4.2.  
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6 Bygg- och miljönämnden            inkom 2020-03-19 

6.1 Bygg- och miljönämnden anser att användningen av byggrättsbestämmelser är väl utfört i 

förslaget. Det bör förtydligas var nockhöjd ska mätas. Ett exempel på detta är från 

medelmarknivå eller högsta markhöjd.  

6.2 I gestaltningsprogrammet visas bilder på takkupor. Bygg- och miljönämnden anser att det bör 

framgå att takkupor är undantagna bestämmelse om taklutning. Ett exempel på detta är ” 

takkupor med annan taklutning får uppföras en tredjedel av takets längd".  

6.3 Bygg- och miljönämnden bedömer det som lämpligt att de så kallade Attefallsreglerna 

begränsas eller att Planavdelningen överväger en begränsning på radhus- och bostadshustomter 

med mindre yta. 

6.4 Bestämmelsen e¹ anger en byggrätt om 10% av ytan. Är det korsmarken som "ytan" syftar till så 

kan detta förtydligas. I denna bestämmelse omnämns begreppet totalhöjd vilket kan bli 

förvirrande. 

6.5 Bestämmelsen b¹000 anger att dagvatten ska fördröjas i viss kvantitet. Om syftet är att detta ska 

utföras i öppen dagvattendamm så bör en bestämmelse tillåta dagvattendamm inom 

parkområdet för att undvika planstridighet och missförstånd. 

6.6 Bestämmelsen "Skärmtak tillåts ovan entréer inom kvartersmark" kan förtydligas. Är syftet att 

detta ska kunna byggas över prickad mark så bör detta anges. Till exempel "Mindre skärmtak 

tillåts ovan entréer trots prickad mark inom kvartersmark" 

6.7 Bygg- och miljönämnden bedömer att förslaget som nu ställts ut har en väl avvägd gestaltning 

och väl avvägda byggnadsvolymer. Detta med hänsyn till gällande utformning och 

landskapsbild. 

6.8 Den senaste dagvattenutredningen från den 20 december 2019 saknar föroreningsberäkningar. 

Bygg- och miljönämnden anser att föroreningsberäkningarna ska finnas med även i den senaste 

dagvattenutredningen. Även om man har redovisat vilka reningsåtgärder som behövs för att 

uppfylla reningskraven ska föreningsberäkningen finnas med. 

6.9 Bygg- och miljönämnden anser att utredningen saknar förklaring över varför man har tagit bort 

reningsalternativ för dagvatten t.ex. raingardes och ersatt dem med andra alternativ så som 

skålad gräsyta. Utredningen bör omfatta mer information om utformningen av de nya 

reningsalternativen.  

6.10 Bygg- och miljönämnden anser att det samma gäller beräkning och flödesmodellering för 100-

års regn, ett så kallat worst case och hur planen påverkar omkringliggande och nedströms 

belägen befintlig bebyggelse vid 100-årsregn. Planen får inte öka risken för översvämning på 

befintliga fastigheter vid 100-årsregn. Vid studerande av 100-årsregn är kyrkogården extra 

viktig att beakta. Det är eftersträvansvärt att mindre mängd/flöden vatten förs dit jämfört med 

idag eftersom det finns en risk att gravarna lakar föroreningar. 

6.11 Dagvattenutredningen saknar information om hur man ska hantera det befintliga diket norr om 

Hjortronvägen. I dagsläget leds det dit dagvatten som renas. Hanteringen av dagvatten i diket 

efter exploatering behöver finnas med i dagvattenutredningen. 

6.12 Åtgärdsförslagen för rening av dagvatten inom planområdet behöver vara genomförbara och ha 

stöd i planbestämmelser, till exempel som skyddsåtgärd. Bygg- och miljönämnden påminner 

om att åtgärder i vattenområden, såsom till exempel bortledning av grundvatten och fördjupning 

av diken, betraktas som vattenverksamhet och kräver prövning hos Länsstyrelsen eller Mark- 

och miljödomstolen. 

6.13 Bullersituationen som kan uppkomma med tanke på framtida trafik till år 2040, har utretts i den 

föreslagna bebyggelsen. Utredningen visar att samtliga byggnader uppfyller riktvärdet för 

ekvivalent ljudnivå (60 dBA) vid fasad. Beräkningar visar att riktvärden för trafikbuller uppfylls 
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vid fasad för samtliga bostäder i enlighet med restriktioner i Förordning (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader. För att förebygga olägenhet för människors hälsa och 

uppfylla Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) 

rekommenderar Bygg- och miljönämnden att vid projektering och lovgivning av byggnader ska 

hänsyn tas till de tekniska egenskaperna så som byggnadens konstruktion och utformning samt 

val av byggmaterial. 

Kommentar 

6.1 Planavdelningen har reviderat plankartan efter bygg- och miljönämndens synpunkt gällande 

nockhöjd. Denna ska mätas i meter från medelmarknivå.  

6.2 Plankartan har uppdaterats med förtydliganden kring takkuporna. Takkuporna får utföras till 

en längd motsvarande max en tredjedel av fasadens längd.  

6.3 Kommunen anser att det inte finns anledning att reglera ytterligare gällande 

Attefallsreglerna. De tomter som vetter mot det allmänna och på så vis skulle kunna bli ett 

privatiserande inslag mot Gröna dalen om de skulle bebyggas kommer inte att ha möjlighet 

att uppföra Attefallshus då de ligger närmare kommunens mark än de tillåtna fyra och en halv 

meter som Attefallsreglerna kräver. 

6.4 Komplementbyggnader inom korsmarken har förtydligats i plankartan.  

6.5 I detaljplanens syfte har man lagt till en skrivelse om att dagvattendammen ska anläggas som 

en öppen lösning. Det är juridiskt stöd nog för att inga tvetydigheter eller svårigheter med 

genomförandet av denna sker. 

6.6 Kommunens Planavdelning noterar synpunkten. 

6.7 Planavdelningen noterar synpunkten. 

6.8 Dagvattenutredningen har uppdaterats med beräkningarna för föroreningarna.  

6.9 Planavdelningen vill i största möjliga mån inte låsa in sig vid specifika tekniska lösningar. 

Om det är möjligt är det bra att kunna hålla öppet för fler olika lösningar så länge som de 

olika lösningarna kan uppfylla kraven för rening. Raingardens har återförts som en lösning i 

detaljplanen. 

6.10 I den uppdaterade dagvattenutredningen kan man läsa mer om konsekvenserna vid 100-

årsregn. Simuleringsprogrammet uppvisar inga nämnvärda skillnader mot ett så kallat 20-

årsregn och det finns en punkt ute i Gröna dalen som, utan åtgärder, kan få en 

vattenansamling på en halv meter.  

6.11 Information om hanteringen av regnvattnet som renar i diket norr om Hjortronvägen har lagts 

till i planhandlingarna. Diket kommer att kulverteras vid byggnation. 

6.12 Planavdelningen tackar för påminnelsen.  

6.13 Bygg- och miljönämndens rekommendation om byggnaders tekniska egenskaper noteras. 

Bullerutredningen slår fast att ”med modern fasadutformning och lämpliga fönster ses inga 

problem att uppfylla ljudkrav inomhus”. I samband med ansökan om bygglov kommer det 

framgå att endast bostäder som uppfyller gällande BBR avses att byggas.  

 

7 Tekniska nämnden   inkom 2020-03-06 

7.1 Tekniska nämnden har i sitt tidigare yttrande framfört att parkeringstalet på 0,5 bilplatser per 

lägenhet är för lågt. I det nya förslaget till detaljplan anges överhuvudtaget inget p-tal för 

bilplatser, vilket är en brist i detaljplanen. 

7.2 Boendeparkering på allmän platsmark kräver antingen dispens från de lokala 

Trafikföreskrifterna eller införande av avgiftsdifferentiering. Dispens från föreskrifterna innebär 
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kostnad för Tekniska nämnden. Tekniska nämnden anser därför att all boendeparkering ska 

lösas på kvartersmark. 

7.3 I genomförandebeskrivningen står att "grundvatten ska hanteras". Vad menas med det? Hur och 

när? Det måste tydligt framgå att rening av länshållningsvatten krävs. 

7.4 I planbeskrivningen måste hänsyn tas till att sulfidlera finns i närheten och hanteringen av det 

måste beskrivas. 

7.5 I plankartan är det inte beskrivet vad ”E” är för teknisk anläggning och att det finns fler diken i 

dagvattenutredningen än de som är utritade i plankartan. 

7.6 I dagvattenutredningen beskrivs att det finns två alternativ för avledning av dagvatten. Vilka är 

dessa två alternativ? Finns inte tydligt utsatt i figur tio (i dagvattenutredningen). Var tar vattnet 

vägen därefter? 

7.7 Har detaljplanen samordnats med parken i Gröna dalen så att de inte påverkar varandra 

negativt? 

7.8 Hur ska det befintliga diket norr om Hjortronvägen hanteras? Vad händer med det vattnet och 

den rening som diket ger idag? Det går inte bara att ta bort diket utan att hantera dagvattnet. 

7.9 Det saknas information om hur planen påverkar omkringliggande och nedströms belägen 

befintlig bebyggelse vid 100-årsregn. Planen får inte öka risken för översvämning på befintliga 

fastigheter vid 100-årsregn. Det beskrivs att ett avskärande dike ska anläggas för 100-årsregn. 

Det vattnet får inte orsaka ökad risk för översvämning på omkringliggande och nedströms 

liggande fastigheter. Det beskrivs att vattnet i det avskärande diket ska ledas bort med kulvertar 

under gång- och cykelvägen för att anslutas till ledningar. Vilka ledningar? Kulvertar och 

ledningar är inte lämpliga för avledning av 100-årsregn. Om det är nya ledningar, vart 

transporteras vattenmassorna och vem bekostar ledningar för 100-årsregn? 

7.10 Vid studerande av 100-årsregn är kyrkogården extra viktig att beakta. Det är eftersträvansvärt 

att mindre mängd/flöden vatten förs dit jämfört med idag eftersom det finns en risk att gravarna 

lakar föroreningar. 

Kommentar 

7.1 Detaljplanen har förhållit till de rekommendationer som finns i Gata-, park-, 

trafikavdelningens tekniska handbok. För rad- och kedjehus kommer parkeringstalet bli högre 

då det finns yta att disponera till parkering inom egna tomten. För radhusen kommer en 

parkeringsplats bli möjlig att anordna och för kedjehusen kommer minst två parkeringsplatser 

bli möjliga att anordna inom den egna tomten. För flerbostadshusen beror antalet 

parkeringsplatser på hur många och hur stora lägenheterna blir. Dock finns det utrymme för 

fler platser än 0,5 per tilltänkt lägenhet.  

7.2 Boendeparkering anordnas delvis på kvartersmark. Den parkering som ordnas på allmän 

platsmark är tillräcklig för boende i området enligt Tekniska handboken.  

7.3 Frågan om grundvatten beskrivs och utvecklas under en egen rubrik i 

genomförandebeskrivningen. Kommunens planavdelning tackar för påminnelsen om 

tillståndsprövning. 

7.4 Planavdelningen har uppdaterat planbeskrivning med information om sulfidlera på sidorna 

12–13. Kommunens planavdelning har tillåtit göra en geoteknisk och en miljöteknisk 

undersökning i ett geografiskt område norr om Hjortronvägen samt Gröna dalen, som ligger i 

planområdets närmiljö. Inom utredningsområdet har det gjorts djupare provtagningar och 

sulfidhaltig lera har hittats på cirka fyra – tio och en halv meters djup under markytan. 

Jorden har definierats som ”något” sulfidhaltig från dessa provtagningar. Enligt den 

genomförda geotekniska undersökningen har eventuell förekomst av sulfidlera inom 

planområdet inte undersökts. Det finns däremot inga indikationer på att det skulle förekomma 
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några sulfider inom planerade schaktdjup inom planområdet utifrån gjorda 

fältundersökningar. Om sulfidhaltig lera hittas kommer det att upprättas en handlingsplan 

som tydliggör lämpliga åtgärder för hantering av sulfidleran.  

7.5 Tekniska anläggningar som benämns som ”E” i plankartan syftar till en transformator, detta 

beskrivs i planbeskrivningen på sida 31.  

7.6 I den uppdaterade versionen av dagvattenutredningen finns information om de olika lösningar 

som föreslås. Se avsnitt 8.1 i Dagvattenutredningen. Att det finns fler dikeslösningar i 

dagvattenbeskrivningen har att göra med planbestämmelsernas utrymme för vad som tillåts 

inom bestämmelsen och ej.  

7.7 Det har förts en dialog med ansvariga för pågående detaljplaneförslag som angränsar norr 

och öster om planområdet. Planområdet har genomfört relevanta och lämpliga justeringar 

därefter, exempelvis har parkeringsplatsen och gångvägen norr om Hjortronvägen i 

anslutning till Gröna dalen anpassats för att bättre harmonisera med Gröna dalen.  

7.8 Diket norr om Hjortronvägen kulverteras. Det avskärande diket ersätter befintligt dike norr 

om Hjortronvägen. Dagvatten från det befintliga diket leds via trumma under Hjortronvägen 

till det avskärande diket. Det avskärande diket föreslås vara gräsbeklätt för att efterlikna 

befintliga förhållanden. Se även svar 6.11. 

7.9 Se svar 6.10. 

7.10 Se svar 6.10. 

 

8 Utbildningsnämnden  inkom 2020-03-18 

8.1 Utbildningsnämnden har inga specifika invändningar mot detaljplaneförslaget. 

Utbildningsnämnden vill dock belysa att Gröna dalen omges av flera cykel- och gångvägar där 

barn och elever rör sig till och från förskolan samt skolan vilket måste finnas med i beräkningen 

när säkerheten under byggtiden planeras. Detaljplanen innebär ett tillskott på bostäder 

anpassade för barnfamiljer med närhet till skolor och förskolor. Området är dessutom ett 

rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur där barn uppmuntras till lek och 

umgänge vilket beaktar barn och ungas rätt till goda livsvillkor. 

Kommentar 

8.1 En effekt som bostäderna längs med Gröna dalen kommer ha då området är utbyggt är att 

platsen, som idag upplevs som otrygg utan kontakt med andra människor framförallt kvällstid, 

kommer att få en ökad trygghetskänsla. Att säkerhet under byggtiden efterlevs är en 

förutsättning för alla projekt som pågår i vårt samhälle. Brott mot lagar och regler bör 

hanteras enligt myndighet med befogenhet att avhjälpa risken. 

 

9 Gymnasie- och arbetslivsnämnden  inkom 2020-03-17 

9.1 Utbildningsnämnden har inga specifika invändningar mot detaljplaneförslaget, för Tibbleängen 

(del av Kungsängens- Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, Kungsängen. Utbildningsnämnden vill dock 

belysa att Gröna dalen omges av flera cykel- och gångvägar där barn och elever rör sig till och 

från skolan vilket måste finnas med i beräkningen när säkerheten under byggtiden planeras. 

9.2 Detaljplanen innebär ett tillskott på bostäder anpassade för barnfamiljer med närhet till skolor 

och förskolor. Området är dessutom ett rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur 

där barn uppmuntras till lek och umgänge vilket beaktar barn och ungas rätt till goda livsvillkor. 
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Kommentar 

9.1 Arbetsmiljöverket ställer krav på byggarbetsplatser och ser till att miljöerna kring dessa är 

säkra och trygga för de som arbetar där men även de som passerar. Se även svar 8.2.  

9.2 Kommunen noterar detta. 

 

10 Kultur- och fritidsnämnden  inkom 2020-03-09 

10.1 Det är bra att planen har som utgångspunkt att bebyggelsen ska möta Gröna dalens parkrum och 

omgivande kulturmiljöer på ett bra sätt samt att planen där arbetat medvetet med topografin. Det 

är positivt att en sådan ambition också syns i konkret genomförande, med att antalet bostäder 

minskats till sammanlagt cirka 180 och hushöjderna minskats till tre – fyra våningar inom en 

begränsad yta av planområdet. 

10.2 Detaljplanen innehåller inga överväganden kring kulturmiljön i avsnittet Miljökonsekvenser. En 

orsak kan vara att det behövs skapas en förståelse om att inte bara naturmiljö utan också 

kulturmiljö ingår i miljökonsekvenser. Planbeskrivningen behöver därför kompletteras med 

konsekvenser för kulturmiljö under avsnittet ”Konsekvenser för planens genomförande”. En 

kulturmiljöutredning som gjordes 2016 inför planprogram för Ekhammars gård omfattar också 

området för aktuell detaljplan. Trots det tas den inte med som underlag till detaljplanen. 

Kulturmiljöutredningen och dess ställningstaganden som berör planområdet (se område C och 

område F i kulturmiljöutredningen) bör synliggöras i detaljplanen. 

10.3 Det är viktigt att bemärka att en oundviklig konsekvens av detaljplanen är att Gröna dalen blir 

trängre inom detta område. Gröna dalen har idag stora rekreativa kvaliteter som ett stort och 

centralt grönområde där flera tidsringar i Kungsängens historia enkelt kan upplevas. Gröna 

dalen som område är därför känsligt för förändringar och exploateringar genom 

bostadsbebyggelse inom området, vilket påverkar både landskapsbilden i sig och människors 

upplevelse av landskapet och dess historia. 

10.4 Detaljplanen för Tibbleängen innebär negativ konsekvens för främst två av de uppräknade 

karaktärerna: öppna gräsytor och siktlinjer över området. Landskapet inom planområdet och 

dess omgivningar har en lång användning som går tillbaka till förhistorisk som åker-, ängs- och 

betesmark. En stor del av den öppna gräsyta som blir kvar kommer att användas till PARK. I 

arbetet med parken bör det vara en ledstjärna att bevara och förstärka den kvarvarande 

historiska läsbarheten i landskapet istället för att omdana topografin och växtligheten till en 

konstruerad park (med undantag av dagvattendammen som behöver förläggas i området). Detta 

bör följas upp i genomförandebeskrivningen och avtal för att ambitionen ska efterlevas. 

10.5 I planbeskrivningen står det (med hänvisning till Gestaltningsprogrammet) att viktiga siktlinjer 

bevaras och förstärks genom huskropparnas placering och riktning:  

”Längs Gröna dalen, genom bebyggelsen upp mot kullen vid Tibble torg i väst, i nord-sydlig 

riktning, tvärsöver Hjortronvägen och in på flerbostadshusens innergård, upp mot kullen vid 

Ekhammars gård i öst, runt kyrkogårdens hörn, mot klocktornet och kyrkan.” 

10.6 I en nyligen utförd kulturmiljöutredning som utgör ett underlag till den fördjupade översiktsplan 

över Kungsängen som är under framtagande pekas bostadsområdet Tibble, som finns direkt 

väster om planområdet i fortsättningen av Hjortronvägen, ut som ett särskilt värdefullt område 

(PLB 8 kap. 13§, PBL 2 kap. 6§). Tibbleområdet har mycket välbevarade byggnader och andra 

tidstypiska drag från det tidiga 1970-talet. I ett särskilt värdefullt område ska dess bärande 

karaktärsdrag bevaras. Ett sådant för Tibbleområdet är den utpräglade trafiksepareringen utan 

genomfartstrafik. I planbeskrivningen planeras att Hjortronvägen öppnas för genomfartstrafik 

för alla för att bostadsområdet ska kunna nås enkelt västerifrån. I nuläget är vägen endast öppen 

för genomfartstrafik för bussar. Det är mycket viktigt att åtgärden utreds och utförs på ett 
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medvetet sätt så att de inte skadar Tibbleområdets bärande värden, däribland trafiksepareringen. 

Ett sådant resonemang behöver tillföras planbeskrivningen. 

10.7 Kultur- och fritidsnämnden anser att det nya förslaget innebär förbättringar genom att en 

lekplats och en aktivitetsyta nu finns med i planen. Därtill dagvattenlösningar som ger ett 

attraktivt tillskott i boendemiljön. När det gäller lekplatsen och aktivitetsytan föreslås att dessa 

byter plats. En naturlekplats passar bättre i anslutning till den skogsklädda kullen. När det gäller 

aktivitetsytan som benämns ”pedagogisk yta” liknar den mest en lekplats på referensbilderna. 

Profilen för aktivitetsytan föreslås vara mer utegym och rikta sig till ungdomar och vuxna. En 

ändrad placering av aktivitetsytan som är mer orienterat mot sporthallar och skola samt stråket 

genom Gröna Dalen är att föredra. 

10.8 Detaljplanen försämrar läsbarheten i landskapet i Gröna dalen och påverkar på så sätt barns 

möjlighet att uppleva historien i sin livsmiljö. Samtidigt innebär detaljplanen ett tillskott på 

bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur, vilket är 

positivt ur barnperspektiv. En ny lekpark planeras inom planområdet samt en aktivitetsyta, 

vilket också är en positiv konsekvens för barn. Om den planerade parken kan utformas med 

hänsyn till landskapsbild och landskapets historiska läsbarhet samt lyfta fram historien i 

omgivningarna kan det delvis kompensera förlusten av läsbarhet och främja barnens förståelse 

av sin livsmiljö. 

Kommentar 

10.1 Hushöjderna regleras genom måttsatta sektioner i planbeskrivningen och angivna 

våningsantal samt inredd i plankartan.  

10.2 Kulturmiljöfrågan och eventuella följder av planens genomförande har förtydligats i 

planbeskrivningen. Det görs hänvisningar till planprogrammet (Planprogram för Ekhammars 

gård godkänt av Kommunfullmäktige år 2018) och kulturmiljöutredningen för Ekhammars 

gård (Kulturmiljöutredning Ekhammars gård, 2016).  

10.3 Planavdelningen noterar yttrandet. Att låta Gröna dalen utvecklas och att medvetet skapa en 

rumslighet i dalen är ett medvetet val och en inriktning i planeringen av utvecklingen av 

Gröna dalen som gjordes 2018. Utvecklingen av Gröna dalen görs med rumsligheten som ett 

av de ledande begreppen i frågan om hur utvecklingen ska fortlöpa. 

10.4 En annan aspekt i arbetet med utvecklingen av Gröna dalen är det ställningstagande som 

gjorts gällande att den södra delen av Gröna dalen (söder om E18) ska vara mer av en 

ordnad parkkaraktär medan området norr om E18 ska få en mer naturlig karaktär som knyter 

an till det historiska i området. I detta den ska det mer fria och spontana friluftslivet få en 

större del medan i de södra delarna kommer den sociala och lite mer programmerade 

funktionerna av Gröna dalen återfinnas. 

10.5 Även i det fortsatta arbetet med denna detaljplan har siktlinjer försökts att värna om och 

kopplingen till kullen har det speciellt värnats om vid placeringen av bostäderna. Till exempel 

har avståndet mellan två bostadsenheter bräddats i planområdets sydöstra del, för att skapa 

en siktlinje mellan kyrkan och skogskullen. 

10.6 Projektet ligger mycket riktigt i ett område med en rik historia och kulturmiljö. Kulturmiljön i 

området har dock flera lager av detta i sin direkta närhet. Man har Ekhammar och ängen som 

vittnar om den tid då Gröna dalen utgjordes av en del av Mälaren. Kyrkan med anor från 

tidig medeltid, lantbrukslandskapet som varit en del av samhället under många hundra år, 

samt de senare tilläggen i form av bostäder från 60- och 70-talen. Att addera ett tillskott 

vittnar om utvecklingen i området även fortsättningsvis och det bidrag som 20-talet har till 

området. Den del av Hjortronvägen som ingår i planförslagen blir en allmän gata och 

planförslaget reglerar inte om det får gå bilar eller bussar. Det behövs en lokal 

trafikföreskrift för detta. Öster om planområdet finns det en annan plan där det bara är tillåtet 

med busstrafik och gäller även fortsättningsvis. Se även kommentar 16.3.  
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10.7 En ny placering av utegymmet föreslås i planförslaget. 

10.8 Planavdelningen noterar synpunkterna. 

 

Övriga remissinstanser 

11 IP-Only  inkom 2020-02-26 

11.1 IP-Only har markförlagda kablar inom detaljplaneområdet. Generellt så önskar IP-Only att så 

långt som möjligt behålla befintliga ledningar i sina nuvarande lägen för att undvika de 

olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Vidare så förutsätter IP-Only 

att de kostnader som uppstår vid en eventuell flytt bekostas av den som initierar flytten. Vid 

arbeten i närheten av befintliga ledningar behöver försiktighet iakttas så att inte skada 

uppkommer. I övrigt har IP-Only inget att erinra mot det aktuella förslaget till detaljplan. 

Kommentar 

11.1 Kommunen noterar detta.  

 

12 Vattenfall Eldistribution AB  inkom 2020-02-27 

12.1 Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, har ingen elnätanläggning inom 

område för aktuell detaljplan ”Utställning 2 Detaljplan Tibbleängen (del av fastigheten 

Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801 Kungsängen, Upplands-Bro kommun Dnr KS 

15/0024 ” eller inom dess närområde. Vattenfall Eldistribution har därmed inget att erinra i 

rubricerat ärende. 

Kommentar 

12.1 Kommunen noterar yttrandet.  

 

13 Brandkåren Attunda  inkom 2020-03-25 

13.1 Brandkåren Attunda har tillfrågats av Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun om 

ett yttrande avseende rubricerat ärende. Brandkåren Attunda har tidigare tagit ställning till 

föreslagen plan i dess samrådsskede samt tidigare utställning med synpunkter gällande olyckor 

och räddningsinsats. Brandkåren Attunda ser att de synpunkter som tidigare framförts har 

beaktats i planförslaget och har inget ytterligare att yttra. 

Kommentar 

13.1 Kommunen noterar yttrandet.  

 
14 Stockholms Näs Hembygdsförening   inkom 2020-03-25 

14.1 Stockholms Näs Hembygdsförening beskriver att det planerade området har varit centrum för 

framväxten av samhället Kungsängen sedan järnåldern. Det beskrivs att landsvägen från 

Stockholm mot Mälardalen gick här och att de stora byarna/gårdarna Tibble, Näs och 

Ekhammar fanns här med sina gravfält. Kyrkan byggdes här och i området fanns en viktig 

förbindelse mellan bebyggelsen och vattenvägen/Mälaren. Här finns hembygdsgården, som 

tidigare har varit socknens gamla fattigstuga. Bygden beskrivs som kulturhistoriskt viktig och 

ligger öppen där dagens invånare direkt kan ser hur samhället vuxit fram under 1000 år. Platsen 

bjuder in till promenader och fritidsaktiviteter av olika slag och Gröna dalen binder ihop 

Mälaren, centrala Kungsängen, Tibble och Brunna. Gravfältet som gränsar till den föreslagna 

bebyggelsen innehåller 63 runda stensättningar och Kungsängens enda hällristning, ett block 

med skålgropar, s.k. älvkvarnar. Dessa gravar anlades under järnåldern på platser där de skulle 
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synas vida omkring för att människorna skulle kunna minnas de som var begravda där. I 

förslaget till detaljplan omringas gravfältet till stor del av flerfamiljehus, som bryter av och 

skymmer detta för Kungsängen unika gravfält. Den planerade höga bebyggelsen bryter in som 

en kil i den kulturhistoriskt viktiga miljön Gröna Dalen – kyrka – kyrkogård – klockstapel – 

hembygdsgård – gravfält – Mälaren och bryter därigenom den historiska kedjan som nu idag 

ligger öppen för alla att se. Området bör få en parkkaraktär, en stadspark värd namnet, som 

förbinder gamla Kungsängen och Tibbleområdet och som låter landskapsbilden vara fortsatt 

öppen mellan Mälaren och kulturtriangeln runt kyrkan. Det rör sig om våra barns hembygds 

kulturhistoria.  

Kommentar 

14.1 Kommunen noterar yttrandet. Se även svar 10.3, 10.4 samt 10.6. 

 

15 Svenska kraftnät   inkom 2020-03-12 

15.1 Svenska kraftnät har i yttranden daterade den 15 juli 2016 och den 20 mars 2018 svarat på 

berörd remiss. Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot 

upprättat förslag. Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter 

från stamnätsledningar och stationer. 

Kommentar 

15.1 Kommunen noterar yttrandet.  

 

16 Region Stockholm Trafikförvaltningen   inkom 2020-03-23 

16.1 Trafikförvaltningen har tidigare lämnat synpunkter under samrådet samt utställningsyttrande. 

Trafikförvaltningen hänvisar till dessa i frågor kring framkomlighet, buller och 

genomförandeplanering.  

16.2 Trafikförvaltningen ser positivt på en bostadsutveckling som sker inom det som utpekas som 

primärt bebyggelseläge och har bra förutsättningar för kollektivt resande. För att säkerställa en 

god kollektivtrafikförsörjning rekommenderar Trafikförvaltningen att den planering som berör 

buss och dess infrastruktur utgår enligt Trafikförvaltningens riktlinjer för utformning av 

infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss). 

16.3 I planbeskrivningen ska Hjortronvägen öppnas för allmän trafik från väster fram till korsningen 

Granhammarsvägen/Hortrongatan. Trafikförvaltningen ser gärna att det beskrivs hur de 

biluppställningsplatser som ligger österut från korsningen samt den eventuella anläggningen för 

avfallshantering ska nås med bil. Hjortronvägen ska öppnas upp för allmän trafik från öster till 

korsningen Granhammarsvägen/Hjortrongatan. Om detta bara gäller till korsningen behöver 

detta eventuellt förtydligas. Nämnda korsning bör ej försämra för kollektivtrafikens 

framkomlighet och lämpliga trafikregleringar behöver göras på denna plats. 

16.4 Trafikförvaltningen vill särskilt lyfta fram den tidigare synpunkten kring buller, eftersom 

Hjortronvägen idag trafikeras under dygnets alla timmar och därmed finns en risk för att 

lågfrekvent buller kan upplevas störande för de som kommer att bo utmed Hjortronvägen. 

16.5 Trafikförvaltningen ser gärna att kontakt tas i god tid för att minimera störningar under 

byggskede och för att säkerställa framkomlighet (cirka ett år innan). 

16.6 Trafikförvaltningen ser fram emot en fortsatt dialog kring alla frågor som berör 

kollektivtrafiken och dess infrastruktur. 

Kommentar 

16.1 Kommunen noterar yttrandet. 
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16.2 Kommunen noterar detta. 

16.3 Hjortronvägen kommer att öppnas upp för lokaltrafik till de nya bostäderna. Dock regleras 

det fortfarande i detaljplan att den är bussgata öster om planområdet.  

16.4 Bullerutredning har tagits fram för området och enligt denna klarar alla bostäder acceptabla 

nivåer för bostäder.  

16.5 Kommunen noterar detta. 

16.6 Kommunen tackar för yttrandet. 

 

17 E.ON Energidistribution AB   inkom 2020-03-16 

17.1 E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att 

erinra, ett E-område finns markerat i plankartan vilket innebär att E.ON önskningar är 

uppfyllda. 

Kommentar 

17.1 Kommunen noterar yttrande. 

 

18 E.ON Värme Sverige AB   inkom 2020-03-25 

18.1 E.ON Värme Sverige AB har idag befintliga fjärrvärmeledningar i närheten av området, vilket 

måste tas hänsyn till vid byggnation. Vi undersöker gärna möjligheten att ansluta de aktuella 

fastigheterna till fjärrvärme, och bistår gärna med andra eventuella energilösningar. För övrigt 

kvarstår samma svar som vi skickade den 22 februari 2018. 

Kommentar 

18.1 När planen är antagen blir det upp till exploatören att bestämma om eventuell fjärrvärme, 

vilket i sådana fall beskrivs i ett genomförandeavtal.    

 

19 Kungsängen Västra Ryds församling   inkom 2020-03-25 

19.1 Kungsängen Västra Ryds församling ser positivt på att Tibbleängen bebyggs och att man på så 

sätt förtätar Kungängensområdet. Det är också mycket positivt att den bebyggelse som planeras 

är blandad med flerfamiljshus och villor/radhus. 

19.2 Dock bör man vid planeringen ta i beaktande att den planerade bostadslänga som ligger närmast 

Klockstapeln är på bara 65–70 m avstånd från Klockstapeln. Klockornas klang är kraftig och 

hörs lång väg. Klockorna ringer på söndagar kl. 10:00, 10:30, 11:00 samt ofta ca 11:40 i 

samband med Gudstjänsterna. Dessutom ringer klockorna vid dop, bröllop och begravningar 

samt vid ytterligare ett antal tillfällen. Detta har skett i snart 800 år och vi vill att det ska detta 

skall ske i minst 800 år ytterligare och vill då ha kommunens garanti på att detta även kan ske i 

fortsättningen. Vi planerar även att på kyrkans mark sätta upp en informationstavla med 

information om tidpunkter för och anledning till klockringningar i samband med att 

bebyggelsen färdigställts. Vi har vid tidigare tillfällen tagit upp klockringningarna och för det 

nu ännu en gång då vi upplever att kommunen inte har tagit tillräcklig hänsyn till detta. 

19.3 Att kommunen tagit hänsyn till ev. insyn på kyrkogården i samband med jordfästningar är vi 

tacksamma för då de närmaste husen tycks ha maximalt två våningar.  

Kommentar 

19.1 Kommunen noterar yttrandet.  
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19.2 Kommunen är medvetna om klockringningarna. Enligt riktlinjerna från Naturvårdverket för 

tysta tider finns det restriktioner om att det ska vara tyst under perioden 22–07 på vardagar 

och 22–10 på helger. De ordinarie ringningarna håller sig inom det givna spannet för tysta 

tider. Att bosätta sig i närheten av kyrkan ger många fördelar och de tillfällen som klockorna 

ringer är begränsade och under tider som det finns många andra ljud i samhället. Kommunen 

har även ökat avståndet något mellan kyrkogården samt tillkommande bostäder. 

19.3 Gällande insyn till kyrkogården i samband med jordfästningar har närliggande par- eller 

kedjehus begränsats till maximalt två våningar. Det gäller även för småhusen närmast Gröna 

dalen.  

 

20 Kungsängen Villaägareförening  inkom 2020-03-23 

Yttrande från Kungsängen Villaägareförening och 95 underskrifter, som har behandlats som 

separata yttranden. 

20.1 Kungsängens Villaägareförening (KV) ställer sig positiva till att antalet bostäder i 

flerbostadshus har begränsats och att några av flerbostadshusen har ändrats till småhus jämfört 

med ursprungligt förslag.  

20.2 Mellan 60–70 % av de som över tid söker bostad vill helst bo i småhus. Andelen småhus 

behöver därför ökas och området lämpar sig som småhusområde. KV anser att Upplands-Bro 

kommun kan vara en kommun som svarar upp mot småhusbehovet. Ny bebyggelse i form av 

småhus istället för flerbostadshus kan även ge mindre komplikationer för infrastrukturen 

(skolor, pendeltåg, bilvägar och liknande). Kungsängenbor redogör för KV att det i rusningstid 

kan vara svårt att få sittplatser på pendeltågen. Till det kommer inflyttningen till nya bostäder 

som exempelvis på Ringvägen.  

20.3 Det är av stor vikt att kommande bebyggelse utformas så att den bidar till att öka tryggheten i 

området. En viktig del i detta är att människor äger sin bostad. Eftersom kommunen inte kan 

veta om det blir hyresrätter eller bostadsrätter samt storleken på bostäderna i flerbostadshusen, 

skulle en byggnation av enbart småhus i området öka tryggheten.  

20.4 För det fall flerbostadshus ändå skulle byggas behöver dessa vara utformade så att det ökar 

tryggheten, exempelvis genom att balkonger och fönster placeras så att dolda platser inte skapas 

och att exempelvis entréer byggs så att det finns insyn, samt att området inbjuder människor i 

alla åldrar att visas i utemiljön.  

20.5 Vad gäller antalet våningar så är det nockhöjden (takets högsta punkt) som är avgörande. Vi vill 

tydligare se hur markhöjden påverkar helhetsupplevelsen avseende byggnadernas höjd. Angivna 

nockhöjder om upp till 18,5 meter motsvarar upp till fem våningar, vilket vi anser vara för högt.  

20.6 Det anges att ”bebyggelsen anpassas till topografin genom att flerbostadshusen följer 

marklutningen upp mot kullen, vilket innebär en mjuk övergång från tre till fyra våningar”. Vi 

vänder oss emot att flerbostadshus på detta vis placeras högre än småhusen vilket gör att 

flerbostadshusen kommer dominera synintrycket för området. Vi anser därför att det ska vara 

maximalt tre våningar med en maximal nockhöjd som inte överstiger nockhöjden på 

kringliggande småhus.  

20.7 Gröna dalen har sedan tidigare småhus, och byggnation av enbart småhus ser vi skulle svara mot 

den tänkta småhusbebyggelsen vid Ekhammars gård och mot Kungsängens kyrka och 

begravningsplats.  

20.8 Parkeringsnormen för flerbostadshusen är för låg och borde som genomsnitt uppgå till en, där 

besöksparkering räknas bort. Flertalet kommer vilja kunna ta bilen för att exempelvis storhandla 

matvaror och lösa familjepusslet. Vidare skulle låg parkeringsnorm i praktiken innebära att 

hantverkare och andra som behöver ta bil hem i jobbet skulle förhindras att bo i 

flerbostadshusen eller att de parkerar på andra närbelägna platser.  
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20.9 Parkeringsnormen för småhus behöver också ökas till två så att det ger möjlighet till 

besöksparkering och för de som har fler bilar för att få livspusslet att gå ihop. 

20.10 Detaljplanen, plankartan och gestaltningsprogrammet är alldeles för svagt. Det kommer bli svårt 

för Upplands-Bro kommun att i framtida bygglovsprövning, använda detaljplanen som 

styrmedel för att nå den typ, storlek och anpassning till befintliga bostäder och omgivande natur 

som gestaltningsprogrammet och detaljplanen ger sken av. I nuvarande version ger 

gestaltningsprogrammet mer av känslan ”försäljningprospekt” än en seriös handling som ska ge 

riktlinjer vid panering och bygglovsprövning. 

20.11 Tibbleängen gränsar till och är en del av kulturhistoriskt värdefull miljö i Kungsängen (kyrkan 

och kyrkogården, Ekhammarsgård, järnåldersgravfält m.m.). Fortfarande saknas en 

kulturmiljöutredning om befintliga värden och därefter anpassning av detaljplanen och ny 

byggnation på Tibbleängen.  

20.12 I detaljplanen har man valt att inte specificera antal våningar eller total bostadsarea. Vilket 

betyder att det blir ”fritt fram” för byggherren att bygga fler våningar än vad illustrationsplanen 

och gestaltningsprogram visar. Med följden att området an bebyggas med fler bostäder än de 

185 st (120 st + 65 st) som detaljplanen visar. Det medför ökad trafik och behov av fler 

parkeringsplatser med mera. 

20.13 Bostäderna i öster och i söder mot Gröna dalen har ritats som par/kedjehus i två våningar. Dessa 

kan med föreslagen detaljplanen även byggas som tre vånings radhus, vilket skulle komma att 

från Gröna dalen uppfattas som en 270–350 meter lång mus som tillåts vara 8,5 meter hög. Det 

är mycket viktigt att den nya bebyggelsen på Tibbleängen möter Gröna dalen och befintlig 

bebyggelse på ett bra och harmoniskt sätt.  

20.14 Flerbostadshusen mitt i området som redovisas som tre och fyra våningshus kan enligt 

föreslagen detaljplan byggas som fyra till fem- och fem till sex-våningshus om arkitekten är 

”kreativ” med hjälp av pulpettak och takkupor”.  

20.15 Av de sakägare som lämnade synpunkter till förra samrådet 2018, krävdes 95 procent av 

sakägare att Tibbleängen skulle lämnas obebyggt eller endast bebyggas med maximalt två 

våningar höga byggnader. Varför har Upplands-Bro kommun ignorerat det? 

20.16 De föreslagna siktlinjerna är bra men för smala för att få önskad effekt. Det skulle behövas fler 

siktlinjer. 

20.17 Är det lämpligt att placera bostäder nära Klockstapeln med tanke på risken för att framtida 

klagomål från boende på Tibbleängen? Kungsängens Kyrka har funnits på platsen i 800 år och 

har en mycket en viktig roll i samhället där möjligheten till klockringning är viktig både som 

samhällsfunktion och ur religiös och kulturell synvinkel. 

20.18 Parkeringstalet 0,5 parkeringar per bostad är för lågt och riskerar att leda till parkeringskaos i 

och utanför området. I exempelvis BRF Svartviken byggt 2006 på Kungsvägen med liknande 

läge i Kungsängen finns 90 lägenheter och 93 parkeringar. De har ständig kö på parkeringar och 

behov att skapa ytterligare parkeringar. I den jämförelsen är planer på parkeringstal 0,5 för lågt. 

20.19 Solstudierna i utställningshandlingen och gestaltningsprogrammet visar inte skuggningen vid 

vintersolståndet i december, vilket är den tid på året som solen står lågt och ger längsta 

skuggorna och därför viktig att redovisa. I handlingarna synd det tydligt att Hjortronvägens 

norra del komma vara skuggad största delen av året på grund av byggnadernas höjd. 

20.20 Hjortronvägen förvandlas med föreslagen detaljplan till en gata med stor olycksrisk. Med dålig 

sikt på grund av parkerade bilar längs med trottoaren till och från portar och parkerade bilar, 

träd och planteringar som skymmer sikten, dessutom turtät busstrafik samt biltrafik till och från 

185 bostäder. Allt detta ligger i ständig skugga på grund av husens höjd. Det är dålig planering. 



19(43) 

 

Detaljplan för Tibbleängen  Utställningsutlåtande 

(del av fastigheten Kungsängens -Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801  

 

20.21 I detaljplanen och illustrationerna redovisas många nya och stora träd samt övrig ny vegetation, 

vilket är mycket positivt. Men ingenstans i dokumentationen ställs det krav att nyplanering skall 

ske.  

20.22 Ingen planering och utveckling av Gröna dalens delar som ansluter till Tibbleängen har 

redovisats, förutom dagvattendammen som endast är luddigt beskriven. Det behöver förtydligas.  

20.23 Trots alla fina ord i handlingarna och tidigare löften från ledande politiker har nu föreslagen 

byggnationen på Tibbleängen inte anpassats till befintliga bostäder och Gröna dalen. Att 

Upplands-Bro kommun i planhandlingarna skriver förskönande meningar som ”skalan är 

måttlig”, ”husvolymernas skala knyter an till omkringliggande bebyggelse, gaturum och 

landskapsbild” osv. Det räcker inte att skriva fina ord, för att vara trovärdigt måste den även 

visas och återspeglar i detaljplanen.  

20.24 Under våren 2018 lämnades det in till Upplands-Bro kommun cirka 500 namnunderskrifter som 

bland annat krävde följande: 

- Maximalt 100 nya bostäder med maximalt två våningar höga hus inom Tibbleängen 

- Ny bebyggelse på Tibbleängen anpassas till Gröna dalens landskap och omgivande bebyggelse. 

- En kulturmiljöutredning utförs som tar hänsyn till kringliggande kulturmiljöer. 

Varför har inte Upplands-Bro kommun inte tagit hänsyn till eller redovisar ovanstående tre krav 

i nu föreslagen detaljplan trots att ca 500 personer har krävt det? 

20.25 Förslaget till detaljplan för Tibbleängen strider mot Plan och Bygglagen generellt och i 

synnerhet mot Kapitel 2, 1 och 6§ samt Kapitel 12, 2§. Detaljplaneförslaget ar inte erforderlig 

utsträckning tagit hänsyn till allmänna och enskilda intressen och heller inte utrett eller tagit 

hänsyn till kulturvärdena och landskapsbilden. Detaljplanen är otydlig vilket inte ger en god 

helhetsverkan eller estetiskt tilltalande utformning av bebyggelsen och grönområden.  

20.26 Utför en kulturmiljöutredning som tar hänsyn till närliggande kulturhistoriska miljöer och 

anpassa detaljplanen därefter. 

20.27 Nytt, starkare och tydligare gestaltningsprogram som även är baserad på 

kulturmiljöutredningen. 

20.28 Tillåt en högsta nockhöjd om maximalt sju meter för bostäderna närmast Gröna dalen och 

Smultronvägen, Blåbär och Krikonstigen för att möta och harmonisera med befintlig äldre 

bebyggelse. 

20.29 Tillåt endast sadeltak inom detaljplanen. 

20.30 Om högre byggnader tillåts inom planen bör de inte tillåtas vara högre än 13,5 meter resp. 16,5 

(istället för de nu föreslagna 15,5 resp. 18,5 meter). 

20.31 Högsta/maximalt antal våningar måste tydligt redovisas i detaljplanen för varje byggnad. 

20.32 Fler och bredare siktlinjer. 

20.33 Höj parkeringstalet till ett. 

20.34 Redovisa solstudie som visar skuggningen vid vintersolståndet i december. 

20.35 Tydliga krav i detaljplanen att nya träd och övrig växtlighet skall planteras för att skapa den 

miljö som redovisas i planförslaget. 

20.36 Planering och utveckling av de grönområden och Gröna dalen som angränsar till eller är del av 

detaljplanen. 

20.37 I samband med den av kommunen tidigare föreslagna detaljplanen våren 2018, för Tibbleängen 

krävde cirka 500 kommuninvånare att detaljplanen skulle ses över och kraftigt revideras. Näst 
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intill samtliga sakägare, vilka skulle påverkas direkt av detaljplanen, motsatte sig detta. 

Kommuninvånarna, däribland sakägarna, krävde bland annat att: 

- Detaljplanen inte skulle tillåta byggnation för mer än 100 bostäder och att dessa bostäder inte 

skulle vara högre än två våningar, 

- Den nya bebyggelsen anpassades efter landskapet och den omkringliggande bebyggelsen samt 

att 

- En kulturmiljöutredning utfördes för att säkerställa att den nya bebyggelsen inte förstör gröna 

dalens kulturhistoriska minnesmärken. 

20.38 Nuvarande förslag har till viss del anpassats för att gå sakägare och kommuninvånare till mötes, 

men vi kan konstatera att kommunen inte i tillräcklig omfattning har tagit hänsyn till våra 

tidigare förslag och synpunkter i nu föreslagen detaljplan. 

20.39 Det är redan idag omfattande tät bebyggelse i direkt anslutning till Gröna dalen, vilket utgör ett 

viktigt rekreationsområde för oss som bor i nära anslutning till, samt övriga som nyttjar, Gröna 

dalen. Vi anser att det är viktigt att värna om den här typen av grönområden inom tätbebyggelse, 

och detta blir allt mer påtagligt i takt med att Upplands-Bro samt övriga stockholmsförorter, 

exploateras. Gröna dalen kan liknas vid Kungsängens lunga eftersom den utgör ett av få 

bevarande rekreationsområden som är beläget centralt i Kungsängen. Vi värnar om att gröna 

dalen får fortsätta vara ett självklart rekreationsområde. Nuvarande förslag till detaljplan 

riskerar att skapa en överexploatering av Gröna dalen.  

20.40 Plankarta – på plankartan anges exakt vad som gäller inom hela det område som detaljplanen 

omfattar. I plankartan anges exempelvis hur höga husen i de planerade området får vara. Det är 

plankartan som är den juridiskt bindande handlingen. Planbeskrivningen – planbeskrivningen 

redovisar förutsättningar och syften bakom detaljplanen. Planbeskrivningen är inte juridiskt 

bindande. Illustrationsplan - en illustrationsplan är ett sätt för kommunen att enkelt åskådliggör 

planförslaget för allmänheten. Illustrationsplanen är inte juridiskt bindande. 

Gestaltningsprogram – gestaltningsprogrammet ger riktlinjer om hur bebyggelsen har utformats. 

Gestaltningsprogrammet är inte juridiskt bindande. Genomförandebeskrivning – en 

genomförandebeskrivning påvisar de praktiska åtgärderna som måste genomföras för att planen 

ska kunna förverkligas. Den behandlar vanligen bland annat ekonomiska frågor.   

20.41 Trots alla fina ord i genomförandebeskrivningen och gestaltningsprogram samt tidigare löften 

från ledande kommunpolitiker, hur nu föreslagen byggnation av Tibbleängen varken anpassats 

till befintliga bostäder i Gröna Dalen eller till Gröna dalen som sådan i egenskap av 

rekreationsområde samt kulturarv. I en bygglovsprocess är plankartan styrande. Det är endast 

plankartan som är juridiskt bindande Planbeskrivningen, illustrationsplanen och 

gestaltningsprogrammet avser endast att illustrera ett potentiellt utfall av plankartan, varken 

planbeskrivningen, illustrationsplanen eller gestaltningsprogrammet är bindande för byggherren. 

För att planbeskrivningen, illustrationsprogrammet och gestaltningsprogrammet ska anses ge en 

rättvisande bild av kommande byggnation måste utformningen av byggnationen även vara 

tydligt befäst inom plankartan. Så är inte fallet i en ny föreslagen plankarta. Att Upplands-Bro 

kommun i planförslaget beskriven den planerare byggnation med användningen av begrepp som 

exempelvis att ”skalan är måttlig” och ”husvolymernas skala knyter an till omkringliggande 

bebyggelse, gaturum och landskapsbild” saknas betydelse när dessa uttalande inte återspeglas i 

plankartan.    

20.42 En svagt styrd plankarta ger exploatören stora friheter att i fråga om exploateringsavtalet med 

resultatet att nu föreslagen plankarta tillåter den kommande byggnationen att bli både högre, 

bestå av fler våningar och bli mer omfattande än vad planbeskrivning, illustrationsplan och 

gestaltningsprogrammet utvisar.  

20.43 I den av kommunen föreslagna plankartan har kommunen valt att varken precisera antalet 

våningar eller den totala bostadsarean för bebyggelsen. Information om bebyggelsens 
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utformning återvinns endast i planbeskrivningen illustrationsplanen och i gestaltnings 

programmet, vilka i avsaknad av specificerade uppgifter i plankarta inte säger någonting om den 

planerade bebyggelsens omfattning eller utformning. En karta som saknas exakta uppgifter om 

exempelvis antalet våningar samt den maximala ytan som bebyggelsen får ta i anspråk, lämnar 

utrymme för byggherrenen att bygga för våningar än vad planbeskrivningen, illustrationsplanen 

och gestaltningsprogrammet visar. Detta innebär i praktiken att Tibbleängen kan komma att 

bebygges med fler än 185 bostäder som planförslaget utvisar. Detta innebär dessutom att 

Tibbleängen kan komma att bebyggas med fler våningar än vad planbeksrivningen, 

illustrationsplanen och gestaltningsprogrammet visar. 

20.44 Utifrån den föreslagna plankartan kommer två typer av bostäder byggas i Gröna dalen, dels par- 

och kedjehus, dels flerfamiljsbostäder. Par -och kedjehusen ska enligt plankartan, vilken alltså 

är den enda styrande och juridiskt bindande handlingen i en bygglovsprocess, ha en nockhöjd 

om 8,5 meter med en minsta takvinkel om 25 grader. Dessa uppgifter omvandlas sedan av 

kommunen till tvåvåningshus i planbeskrivningen, illustrationsplanen och i 

gestaltningsprogrammet, vilka är handlingar som inte på något sätt binder byggherren vid 

utförandet av byggnationen. Med beaktande av den i plankartan högsta tillåtna nockhöjden om 

8,5 meter, kan de planerade par- och kedjehusen utan problem byggas som trevåningshus. 

20.45 Förutom att par- och kedjehusen kan komma att bli en våning högre än vad kommunens 

planbeskrivning, illustrationsplan och gestaltningsprogram ger uttryck för, finns det även risk 

för att byggnationen i sådana fall kan komma att uppfattas som en 270–350 meter lång och 8,5 

meter hög mur som breder ut sig över den annars orörda dalen. 

20.46 De i illustrationsplanen utritade bostäderna i norr mot Smultronvägen, Krikon- och 

Bärbärsstigen har ritats som radhus i våningar plan med sadeltak. Även dessa bostäder kan med 

hänsyn till plankartans utformning komma att ändras och då byggas med pulpettak och takkupa 

med konsekvensen att bebyggelsen kan komma att bli minst tre våningar.   

20.47 Flerfamiljsbostäderna: Nockhöjden för flerfamiljsbostäderna är enligt plankartan 15,5 och 18,5 

meter med en föreskriven takvinkel på 25 grader, vilket enligt illustrationsplanen har översatts 

till flerfamiljshus om tre respektive fyra våningar. De i plankartan föreskrivna nockhöjderna i 

kombination med föreskriven takvinkel möjliggör dock för att minst ytterligare en våning byggs 

pre flerfamiljsbostad, vilket i praktiken kan innebära att Gröna dalen bebyggs med 

flerfamiljsbostad, vilket i praktiken kan innebära att Gröna dalen bebyggs med flerfamiljshus 

som är minst fyra respektive fem våningar höga.  

20.48 Plankartans utformning öppnar upp för möjligheten att bygga ytterligare en våning respektive 

bostadshus, vilket varken kan reflekteras i planbeskrivningen, illustrationsplanen eller i 

gestaltningsprogrammet.  

20.49 Kommunen måste vara medvetet om att många kommuninvånare endast granskar illustrationer 

av hur den kommande byggnationen kan komma att utformas när de tar ställning till ett förslag 

till detaljplan. Det är vår uppfattning att kommunen genom att visa planbeskrivning, 

illustrationsplan och ett gestaltningsprogram som inte är befäst i plankartan vilseleder läsaren 

om den kommande byggnationens eventuella omfattning.  

20.50 Vi önskar att kommunen tydligt i plankartan begränsar antalet våningar på byggnationen samt 

bostadsarealen. Vi önskar därutöver att kommunen även styr vilken taktyp/takform (sadeltak) 

som skall gälla i plankartan.  

20.51 Kommunen har i förslag till detaljplanen inte tagit hänsyn till att kommuninvånarna, såväl de 

redan befintliga som de kommande, är i behov av bil. Många av kommuninvånarna i Upplands-

Bro har idag redan mer än en bil per hushåll. Trots detta har kommunen beräknat ett 

parkeringsantal om en halv parkering per planerad bostad. Mot bakgrund av Tibbleängens läge 

och placering är det beräknade parkeringsantalet anmärkningsvärt. Parkeringsantalet kan 

givetvis motiveras av de förhållandevis goda kommunikationerna till och från pendeltåget. Det 
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bör dock inte förglömmas att många av invånarna i kommunen är barnfamiljer, vilka ofta 

behöver minst en bil för att förflytta sig, samt avsaknaden av kommunikationer till och från 

mataffärer. Den största mataffären i Kungsängen idag är Stora Coop som numera är avskilt 

belägen i Norrboda. Familjerna som flyttar in i de planerade lägenheterna kan inte förväntas 

promenera med tunga matkassar från affärerna. Det underdimensionerade parkerings antalet 

riskerar att leda till att parkeringskaos i och utanför de planerade bostadsområdena när det 

saknas parkeringsplatser för de nyinflyttade kommuninvånarna. På sida 21 i den (då) aktuella 

planbeskrivningen, i kombination med plankartan, framkommer att parkering för 

flerbostadshusen löses genom kantstensparkering längs med Hjortronvägen, som utöver 

transporter till och från fastigheter frekvens trafikeras av busslinjetrafik, kommer att medföra 

stora trafikproblem, ökade kostnader för snöröjning och den försämrade sikten kommer leda till 

farliga situationer för gångtrafikanter. Den föreslagna parkeringslösningen kommer bland annat 

försvåra framkomligheten för linjetrafiken och medföra att andra i kommunen tillgängliggöra 

parkeringsplatser (exempelvis parkeringsytan vid Lillsjön, parkeringsplatserna utanför IP med 

mera) kommer att upptas i hushållens bilar. 

20.52 Kommunen har tidigare beräknat ett för lågt parkeringsantal för nybyggnationer i Kungsängen. 

Ett exempel på en sådan byggnation är Brf Svartviken som består av 90 bostadsrätter med totalt 

93 parkeringsplatser. Trots att parkeringsantalet är större än en parkering per hushåll är det 

ständigt bostadsrättsinnehavaren som står i kö för att få parkeringsplatser. 

20.53 Tidigare utbyggnad av Norrboda men även där låga parkeringstal skapar i dagsläget stora 

parkeringsproblem med följd av både parkering vid Lillsjön och utanför nya IP ständigt och 

under dygnets alla timmar är fyllda med personbilar. 

20.54 Med beaktande av linjetrafiken, framkomligheten för utryckningsfordon samt den allmänna 

trivseln i kommunen, måste kommunen redan i detaljplaneskedet planera för hur trafiken ska 

planeras och hur fordon ska parkeras. Parkering för boende borde lösas på fastighetsmark 

istället för på lokalgatan.  

20.55 Det bör avslutningsvis även framhållas att parkeringsantalet kommer vara än mer 

underdimensionerat om den planerade bebyggelsen tillåts bli ännu högre än vad 

planbeskrivelsen, illustrationsplanen och gestaltningsprogrammet idag utvisar, se avsnitt 3.2.  

20.56 Övriga synpunkter: 

Nedan följer en uppräkning av brister samt möjliga områden för förbättring i nu föreslagen 

detaljplan: 

- Cykelparkeringsantalet är väl tilltaget, vilket är bra. Den cykelparkering som framgår av 

illustrationsplanen är dock kraftigt underdimensionerad i jämförelse med det planerade 

cykelparkeringstalet. I plankartan framgår inte om, vad och i vilken omfattning cykelparkering 

skall ordnas. 

- Tibbleängen gränsar till och är den del av kulturhistoriskt värdefull miljö i Kungsängen med 

bland annat Kungsängens kyrka, kyrkogården, Ekhammarsgård, järnålders gravfältet m.m. Trots 

detta har inte kulturmiljöutredning om befintliga värden utförts för att sedan kunna anpassa 

detaljplanen och den nya byggnationen på Tibbleängen därefter. 

- Solstudierna i gestaltningsprogrammet visar inte skuggningen vid vintersolståndet i december, 

vilket är den tid på året som solen står lägst och därför viktigast att redovisa.  

- De föreslagna siktlinjerna är bra. Dock är siktlinjerna ett fåtal och för smala för att få önskad 

effekt, det finns ett behov av fler.  

- I genomförandebeskrivning, gestaltningsprogrammet och illustrationerna redovisas många nya 

träd och vegetation. Omfattningen av nyplantering i form av träd och vegetation inom 

planområdet framgår dock inte av plankartan. 
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- Det har inte redovisats någon planering av hur kommunen avser att utveckla övriga delar av 

Gröna dalen som ansluter till Tibbleängen. I planbeskrivningen och gestaltningsprogrammet 

framgår endast i vaga termer att en dagvattendamm ska anläggas.  

 

20.57 Sammanfattning samt förslag på revideringar av den föreslagna detaljplanen: 

- Tillåt en högsta nockhöjd om sju meter i plankartan för bostäderna närmast Gröna dalen och 

Smultronvägen, Blåbärs- och Krikonstigen för att harmonisera den nya bebyggelsen med redan 

befintlig, äldre bebyggelse. 

- Tillåt endast sadeltak i plankartan. 

- Det högsta antalet våningar för respektive byggnad måste tydligt redovisas i plankartan. Rad- 

och kedjehusen bör begränsas till maximalt två våningar och flerfamiljsbostäderna bör 

begränsas till maximalt tre och fyra våningar.  

- Inför tydliga krav i plankartan på att nya träd och övrig växtlighet skall planteras för att ska den 

miljö som redovisas i planförslaget. 

- Omfattningen av samt läget för att cykelparkering ska framgå av plankartan 

- Möjliggör för fler och bredare siktlinjer 

- Höj parkeringstalet till ett per hushåll och planera för att bilarna ska parkeras inom respektive 

fastighet. 

- Utför en kulturmiljöutredning som tar hänsyn till närliggande kulturhistoriska miljöer och 

anpassa detaljplanen därefter 

- Nytt, starkare och tydligare gestaltningsprogram som är baserat på kulturmiljöutredningen. 

- Redovisa en Solstudier som visar skuggningen vid vintersolståndet i december. 

- Redovisa en planerad utveckling av grönområdena och Gröna dalen som angränsar till eller är 

del av detaljplanen.  

Kommentar 

20.1 Kommunen noterar ställningstagandet. 

20.2 Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar där kommunen har ett åtagande att producera 

bostäder. Om man ser till RUFS 2050 framgår det att Kungsängens kollektivtrafiknära 

områden är prioriterade för bostadsbebyggelse där ett hållbart resande möjliggörs med 

tågtrafik inom ett rimligt avstånd. Avvägningar mellan ovanstående riktlinjer som förespråkar 

en tät bebyggelse i närhet till pendeltågen och avväganden som finns gällande platsens 

förutsättningar sett till anpassning, trygghet och diversitet finns det en rimlighet i att 

planförslaget har en blandad bebyggelse som skapar möjlighet för flera olika grupper att 

bosätta sig på denna attraktiva plats. Planen har även stöd i kommunens översiktsplan.   

20.3 Tvärtemot vad yttrandet menar så skapar en viss högre bebyggelse en ökad trygghet 

framförallt på längre avstånd. Detta genom att man får en känsla av mänsklig närvaro även 

på längre håll än vad som upplevs vid lägre bebyggelse. Dock är frågan om den upplevda 

tryggheten otroligt mångfacetterad och komplicerad och att generalisera kring en enskild 

aspekt som skapar trygghet eller otrygghet i ett område är inte trovärdigt. Se Boverkets 

publikation ”Trygg stadsmiljö”. 

20.4 Se svar 20.3. 

20.5 Kommunen har reglerat nockhöjden från medelmarknivå och lagt till en bestämmelse om att 

sadeltak ska utföras. Likaså regleras våningsantalet (antal våningar + inredd vind) i 

plankartan samt i planbeskrivningen visas måttsatta sektioner både för små- och 
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flerbostadshus. Då marken sluttar på platsen kommer byggnadens grund inte följa befintlig 

marklutning och en uträkning sker vid ansökan om bygglov för att få fram medelmarknivån 

invid byggnadens fasad. Syftet med flerbostadshusen är att de ska utföras i tre- och fyra-

våningshus och detta beskrivs i gestaltningsprogrammet. Se även svar 6.1. 

20.6 Bebyggelsen ska placeras i linje med befintlig topografi. Högre byggnader på högre plats. 

Genom att arbeta efter den principen är de bostäder som möter upp den mänskliga aktiviteten 

i Gröna dalen i en mer lämplig och mänsklig skala. Att placera husen på detta vis är ett 

medvetet val av Kommunen. 

20.7 Kommunen noterar åsikten. 

20.8 Området följer rådande parkeringsnorm. Se även svar 7.1. 

20.9 Se svar 7.1.  

20.10 Kommunen noterar åsikten.  

20.11 Se svar 10.6. 

20.12 Kommunen noterar yttrandet. 

20.13 Par- och kedjehusen har reglerats till en nockhöjd om åtta och en halv meter. I snitt brukar 

man räkna med cirka tre meter per våning när man bygger nytt. Planavdelningen har även 

lagt in en bestämmelse om takvinkel och tagit tillbaka skrivelsen om att sadeltak ska utföras i 

områdets byggnader. Våningsantalet regleras i plankartan och möjliggör att vind kan inredas 

i övre delen. Inredd vind räknas inte med i det angivna våningsantalet. Detta påverkar dock 

inte utseendet på husen. 

20.14 Kommunen har infört egenskapsbestämmelsen (f4) där tak ska utformas som sadeltak. 

Våningsantal har införts i plankartan och måttsatta sektioner i planbeskrivningen.   

20.15 Se svar 20.2. 

20.16 Kommunen noterar åsikten. 

20.17 Se svar 19.2. 

20.18 Se svar 7.1 och 20.8. 

20.19 Som i flera områden i Storstockholm utvecklas samhället och detta leder till förändringar. 

Viss skuggning över befintlig bebyggelse är rimlig men den tillkommande bebyggelsen har 

hållits låg intill befintlig bebyggelse för att minska påverkan så mycket som möjligt. 

Planbeskrivningen har uppdaterats med en solstudie för vintersolståndet.  

20.20 Vid detaljprojektering kommer djupare studier genomföras för att säkerställa att 

trafiksäkerheten blir tillfredställande på Hjortronvägen. Genom att planera för en smalare 

gata med grönska och entréer mot Hjortronvägen kommer gatan upplevas mer som en 

stadsgata som i motsats till den övergivna plats som omger Hjortronvägen idag inte inbjuder 

till högre hastigheter. Trafikföreskrifter, belysning och skyltning är sådant som kommer 

studeras närmare vid framtida projektering.  

20.21 Se svar 20.20. Även exploatören är mån om att detta blir ett trevligt område med grönska då 

det är en positiv aspekt för de som letar bostad i området. 

20.22 Planeringen av utvecklingen av Gröna dalen pågår i ett separat projekt. Dessa har löpt 

parallellt under flera år och resultatet ska bli ett mer parklikt rum söder om E18.  

20.23 Kommunen delar inte åsikten och anser att skalan har anpassats väl till platsens 

förutsättningar. Mindre byggnader möter Gröna dalen och högre byggnader möter upp den 

högre bebyggelsen uppe i Tibble samt den trädbevuxna kullens höjd. 
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20.24 Kommunen och politiker har arbetat vidare med förslaget sedan 2018 och det förslag som var 

på granskning under våren 2020 är resultatet av anpassning och kompromisser. Höjderna har 

begränsats genom ett reglerat våningsantal i plankartan. Man har dragit in bebyggelsen där 

förskolan låg och en tryggare gata har försökts få fram med bebyggelse på vardera sida om 

Hjortronvägen. 

20.25 Kommunen delar inte detta ställningstagande men låter Länsstyrelsen och överprövande 

instanser hantera detta som kontrollerar att kommunen efterföljer gällande lagstiftning i 

planfrågorna.  

20.26 Se svar 10.2 och 10.6.  

20.27 Kommunen noterar synpunkten. 

20.28 Kommunen noterar synpunkten. 

20.29 En planbestämmelse gällande sadeltaken har lagts till i plankartan. 

20.30 Kommunen noterar synpunkten. 

20.31 Kommunen noterar synpunkten. 

20.32 Kommunen har beaktat siktlinjer, se illustrationer i planbeskrivningen. 

20.33 Detaljplanens parkeringsnorm följer kommunens parkeringsnorm. För småhusen kommer det 

utöver detta finnas möjlighet till flera parkeringsplatser. Se även kommentar 7.1. 

20.34 Kommunen har uppdaterat planbeskrivningen med en solstudie för vintersolståndet.  

20.35 Kommunen noterar synpunkten. 

20.36 Kommunen noterar synpunkten. 

20.37 Se svar 20.24. 

20.38 Se svar 20.24. 

20.39 Se svar 10.3 samt 10.4.  

20.40 Kommunen är medvetna om innebörden. 

20.41 Kommunen har redigerat plankartan med restriktioner hur nockhöjd ska mätas och 

komplementbyggnader. Vidare noterar Kommunen synpunkten. 

20.42 Se svar 20.40 och 20.41. 

20.43 Eftersom Gestaltningsprogrammet omnämns i Plankartan för detaljplanen kommer den 

utgöra ett vägledande dokument vid bygglovshandläggningen. När den finns hänvisad till på 

plankarta ska även detta dokument vara vägledande för bygglovshandläggaren. 

20.44 Se svar 20.13. 

20.45 Kommunen noterar synpunkten och tar till sig av feedbacken. Gällande risken för en så kallad 

”mureffekt” hänvisar kommunen till att utformningen av småhus regleras efter 

planbestämmelserna f3 och f4 i plankartan. Det innebär att endast par- eller kedjehus får 

uppföras i planområdets södra del. I planbestämmelsen f3 beskrivs hur ett minsta avstånd 

mellan varje kedjehusdel och nästa enhet ska finnas, detta för att reducera en sådan 

barriäreffekt.  

20.46 Kommunen noterar åsikten. Takkupornas storlek har begränsats i plankartan och 

bestämmelse om att byggnader ska byggas med sadeltak har lagts till. 

20.47 Nockhöjden ska räknas från medelmarknivå, detta minskar ner på höjden då marken lutar. 

Byggnader måste uppföras med sadeltak med minsta taklutning reglerad vilket minimerar 
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möjligheten till den typen av lösning. Våningsantal har lagts till i plankartan och måttsatta 

sektioner i planbeskrivningen. I övrigt noterar kommunen yttrandet. 

20.48 Kommunen noterar synpunkten. Se även kommentar 20.5. 

20.49 Kommunen tar till sig av den feedback som ges gällande illustrationsplanen.  

20.50 Kommunen har infört att det är styrt genom sadeltak och våningsantal i plankartan samt att 

detaljplanen reglerar volymen. Planbeskrivningen har kompletterats med måttsatta sektioner. 

Se även kommentar 20.5. 

20.51 Se kommentar 7.1 samt 20.8. 

20.52 Se kommentar 7.1 samt 20.8. 

20.53 Se kommentar 7.1 samt 20.8. 

20.54 Se kommentar 7.1 samt 20.8. 

20.55 Se kommentar 7.1 samt 20.8. 

20.56 Se kommentar 10.6, 10.3, 10.4, 20.19 samt 20.21. 

20.57 Kommunen tackar för engagemanget och synpunkterna. Vi tar till oss av dessa. 

 

21 Skanova AB   inkom 2020-03-25 

21.1 Skanova har markförlagda teleanläggningar i och i anslutning till planområdet i enlighet med 

bifogad nätkarta. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 

flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra den föreslagna ledningsförläggningen förutsätter Skanova att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den. 

Kommentar 

21.1 Skanova har markförlagda teleanläggningar i och i anslutning till planområdet som behöver 

flyttas på. I exploateringsavtalet står det att respektive byggherre tar omläggningskostnader 

inom sin byggrätt.  

 

Privatpersoner 

 

22 Privatperson 1  inkom 2020-03-26 

22.1 Vi är många i HSB-husen Tibble Torg fem, sju och nio som är bedrövade över att 

kommun/HSB vill beröva oss det vackraste området av Gröna dalen på den här sidan av E18. 

Fältet mellan kyrkogården, klockstapeln och södra dungen vid koloniområdet är så vackert.  

22.2 Att bygga hus där förstör helheten i den vackra vyn. Låt den bli kvar som en vacker park, med 

fler träd tillsammans med den fina stora granen som alla, stora som små ofta samlas kring. Det 

skulle bli en oas för alla att må bra av och gilla. 

Kommentar 

22.1 Kommunens politiker antog 2018 utvecklingsprogrammet för Gröna dalen. I detta dokument 

framgår det tydligt att de södra delarna av Gröna dalen ska utvecklas till en grön miljö av 

parkkaraktär. Se även svar 10.3 samt 10.4. 

22.2 Kommunens förhoppning är att inslag av bebyggelse på platsen ska främja tryggheten och bli 

ett positivt tillskott till den planerade parkmiljön för platsen.  
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23 Privatperson 2  inkom 2020-03-25 

23.1 Byggplanen känns ogenomtänkt, eftersom man inte tar hänsyn till boende och förskolebarn i 

området. Boende i närområdet består till stor del av äldre- och +55 boende. De är i stort behov 

av strövområden där man kan ta sig fram på mjuk naturmark, även med rullator, och inte bara 

på asfalterade GCM-vägar. Dessutom är det ett lekområde för förskolebarn. 

23.2 Ett alternativ är att lämna byggområdet från skogspartier och ned förbi klocktornet fram till 

skolområdet. Då kan vi även få behålla den ståtliga granen som blivit lite av en symbol för 

området. 

23.3 Har full förståelse för att man behöver fler bostäder i Kungsängen/Tibble, men det finns 

lämpligare områden till exempel Byggdegårdsvägen och ”gamla” Enköpingsvägen. 

Kommentar 

23.1 Kommunens förhoppning är att området kommer bli mer tillgängligt efter utbyggnationen, 

både för barn och äldre. Byggnationen är en del i ledet av att förbättra dagvattenhanteringen 

och med dammen i planområdet kommer förhoppningsvis en stor förbättring ske med de 

översvämningar som platsen haft under perioder.   

23.2 Kommunen noterar åsikten. 

23.3 Platsen är utpekad för utveckling enligt kommunens översiktsplan och får även stöd i förslaget 

till Fördjupad översiktsplan för Kungsängen.  

 

24 Privatperson 3 och 4  inkom 2020-03-25 

24.1 De anser att det kedjehusen max bör ha två våningar och att varje fastighet bör ha en egen 

uppfart för garage eller carport.  

24.2 Den vill undvika parkeringar jämte bussgatan och att det inte byggs några flerfamiljehus. Enligt 

de är flerfamiljehus inte en form av bebyggelse som passar in i Gröna dalen. 

24.3 De anser att om inte HSB vill bygga så går det att sälja marken och låta andra intresserade 

byggare ta över.  

Kommentar 

24.1 Kommunen noterar åsikten om parkering och hänvisar till att det anges våningsantal i 

plankartan och måttsatta sektioner i planbeskrivningen. Se även kommentar 7.1. 

24.2 Kommunen ser en fördel med att blanda bebyggelsen i området och att det blir en bättre mix 

av människor som bor i grannskapet. Möjlighet för personer med olika preferenser på boende 

får möjlighet att bosätta sig i denna fina miljö, inte bara de som vill bo i hus. 

24.3 Kommunen noterar åsikten. 

 

25 Privatperson 5 och 6  inkom 2020-03-10  

25.1 Eftersom projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen har vi följande synpunkter. 

Överlag anser vi att det enbart bör vara tvåvåningshus i detta område. De tvåvåningshus som 

enligt detaljplanen ska byggas där bullervallen är idag som vetter mot Smultronvägen och 

Krikonstigen kan inte ersätta bullervallens funktion då det är öppet mellan radhusen.  

25.2 Den sista radhuslängan närmast äldreboendet Hagtorp bör tas bort då det är alldeles för nära 

befintliga radhus på Krikonstigen.  

25.3 Vi önskar också ha kvar träd och grönska nära våra hus. 
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25.4 Om det nu ska byggas tre- och fyravåningshus bör de flyttas längst bort mot Ekhammar till och 

vändas mot den kulle som finns där. 

25.5 Vi ser heller inte att man i detaljplanen har planerat för parkeringsplatser till de ca 120 

lägenheterna och inte heller till att boenden i radhusen har fler än en bil. Man bör se över och 

komplettera parkeringsmöjligheter vilket förändrar detaljplanen avsevärt. 

25.6 Vi vill att man också att man tar hänsyn till den ökade trafiken och att de övergångställen som 

finns blir bevakade övergångsställen. 

Kommentar 

25.1 Kommunen noterar ställningstagandet om två våningar. Enligt de bullerberäkningar som 

utförts i samband med planarbetet är bullersituationen längs Hjortronvägen inte sådan att 

särskilda åtgärder krävs.  

25.2 Den befintliga GC-vägens läge justeras något i läge för att bättre respektera befintlig 

bebyggelse. Kommunen noterar åsikten. 

25.3 Kommunen noterar önskemålet. 

25.4 Kommunen noterar synpunkten.   

25.5 Se kommentar 7.1 samt 20.8. 

25.6 Se kommentar 20.20. 

 

26 Privatperson 7   inkom 2020-03-15 

26.1 Undertecknade har bott i Kungsängen/Tibble i 35 år och har nu ägt och varit bosatta i Tibble i 

30 år. Det har hänt en hel del i vår kommun under denna tid, inte minst vad gäller 

bostadsutvecklingen som vi följt med intresse. Givit både ris och ros. Förtätningen av den nu 

existerande Tibbleängen i Gröna Dalen, ett mentalt andningshål, är ju ett resultat av tidigare 

missnöjesyttringar. Glädjande är nu att bebyggelsen är tänkt att bli mer anpassad till miljön 

samt bli något lägre än det förra förslaget. 

26.2 Med vid närmare betraktande av det nu presenterade detaljplaneförslaget för Tibbleängen tycker 

vi som kommer att få nya grannar på armlängds avstånd att tillräcklig hänsyn till en rimlig 

bostadsintegritet saknas. Känns plottrigt och sammanpressat. Därför lägger vi undertecknade in 

denna protest mot placeringen av de nya radhusen på den nuvarande buss/bullervallen. Vi 

föreslår och önskar att de nya radhusen flyttas längre ner. På så sätt får vi alla som skulle gränsa 

till de nya radhusen lite luft emellan oss. Tror att det skulle kunna bli en bra upplevelse för oss 

alla. 

Kommentar 

26.1 Kommunen tackar för yttrandet.  

26.2 Kommunen noterar synpunkten. Skulle radhusen förflyttas längre ner kommer de att i större 

utsträckning göra ett visuellt och konkret avtryck i Gröna dalen. Tanken är att siktlinjer i 

dalen ska bevaras samtidigt som det är möjligt att bebygga platsen i enlighet med kommunens 

politiska beslut om inriktning med stöd i Översiktsplanen. Se även kommentar 25.2. 

 

27 Privatperson 8 och 9  inkom 2020-03-15 

27.1 Vi som bor i området runt Tibbleängen ser det som ett värdefullt område för rekreation, 

promenad och lek för våra barn.  

27.2 Det finns en genomgående dalgång från Stigstorpsvägen till Kungsängens Kyrka, som markerar 

den vik och vattenväg som en gång varit viktig för både besökare till kyrkan och boende i 
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miljöerna kring Kungsängen. Låt oss inte störa det naturliga dalområde som finns med 

ytterligare bebyggelse, samtidigt som gamla IP-området står och förfaller och bildar en 

arkitektonisk skamfläck över Kungsängen. Arbeta istället utifrån att exploatera områdena i rätt 

ordning, för att ge Kungsängen en mer balanserad bebyggelse som inte baseras på att inkräkta 

på befintliga grönområden som är av stor vikt för de boende. 

27.3 Vi vidhåller också att kommunen behöver väga barnperspektivet tungt, och där ge möjlighet för 

naturliga grönområden. 

27.4 Vi vill också poängtera att Upplands-Bro kommun hittills har haft en profil av lantlig kommun 

nära Stockholm, vilket gett kommunen en unik prägel i många år. Att helt genom 

enstaka/singulära detaljplanebeslut ändra denna profilering mot en betongförort likt Jakobsberg, 

Upplands-Väsby, Sollentuna m.fl., är också att förstöra en lång tradition och den själ som varit 

anledningen till att vi valde att återvända för att ge våra barn en fin uppväxtomgivning.  

27.5 Så vi vill också betona betydelsen av att aktivt arbeta med hela stadsplaneringen och 

inriktningsbeslut gällande en helhetslösning snarare än enkla politiska kompromisser i enskilda 

detaljplaner. 

Kommentar 

27.1 Se svar 10.3 samt 10.4. 

27.2 Flera planer pågår parallellt i Kungsängen och kommunens vilja är självfallet att skapa en så 

trygg, trivsam och bra miljö för alla medborgare som möjligt. Se även svar 10.6 och 23.3.  

27.3 Se kommentar 8.2, 10.3 och 10.4.  

27.4 Kommunens utveckling ligger i linje med de politiska intentionerna för kommunen och i takt 

med att Stockholm växer kommer även kranskommunerna göra detta. Upplands-Bro kommun 

har en politiskt avtagen landsbygdsplan och översiktsplan som dagens planering förhåller sig 

till och i stationsnära lägen gynnas en hållbar livsstil i och med att kommunen förtätar där 

infrastruktur finns på plats. 

27.5 Se kommentar 27.4. 

 

28 Privatperson 10 och 11  inkom 2020-03-22 

28.1 Gröna dalen (Tibbleängen) är en lunga i Kungsängen för oss alla, populärt promenadstråk och 

länk mellan skola och Idrottsplats. Det är viktigt att behålla grönområdet och bilfritt mitt i 

Kungsängen.  

28.2 Bostäder är okej, med låghus som passar in landskapet, men inte tränga ut grönområdet. Vi 

hoppas att Gröna dalen får behålla sin särart. Det är viktigt med bostäder och var vi bygger!  

Kommentar 

28.1 Se kommentar 10.3 och 10.4. 

28.2 Kommunen noterar åsikten. Se kommentar 24.2.  

 

29 Privatperson 12 och 13  inkom 2020-03-25 

29.1 Jag har gjort en tillbyggnad till fastigheten och den ligger på gammal sjöbotten. Tillbyggnaden 

utfördes enligt direktiv från kvalitetsansvarig med lastkompensationsgrundläggning. Jag vill 

uppmärksamma er på farhågan att byggnadsarbetet, med sprängningar och annat, kan innebära 

risk för sättningar på fastigheten. Jag önskar en dialog med er om detta, och få en försäkran om 

att sättningar och andra skador uppkomna i samband med byggnation av Tibbleängen åtgärdas 

av de ansvariga för bygget. 
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Kommentar 

29.1 Under detaljplanearbetet har geotekniska utredningar gjorts och förutsättningarna är 

godtagbara. Dock kommer ytterligare utredningar göras under projektering av byggnationen. 

Denna projektering görs av exploatören och kommunen kommer ha en kontrollerande 

funktion i form av bygglovstillstånd där vidare utredningar och grundläggning kontrolleras. 

Som i alla projekt kommer en inventering och dokumentering göras av byggnader som enligt 

riskutredning bedöms ligga inom ett influensområde från arbetena. Mätningar och kontroller 

görs för att säkerställa att inga skador uppkommer på omkringliggande bebyggelse. 

 

30 Privatperson 14 och 15  inkom 2020-03-23 

30.1 Begränsa bebyggelsen, österut, enligt bilden nedan. På så sätt bevaras Gröna Dalens bredd 

maximalt. Begränsa i östlig riktning enl. denna skiss (den röda linjen är en förlängning av 

tomtgränslinjen på andra sidan bussgatan). Bygg inte öster om den röda linjen på bilden. 

30.2 Hänsyn måste tas till den omgivande, befintliga, bebyggelsen på Örtugsvägen, Krikonstigen, 

Smultronvägen och Blåbärsstigen (som består av villor och radhus med ett-två våningar). Om 

flerfamiljshus, trots allt motstånd mot detta, skall byggas så får dessa inte heller vara högre än 

två våningar. Exempel på sådan bebyggelse finns på Korpstigen i Bro. Exempel på bebyggelse i 

två våningar som skulle passa bra nära klockstapeln. En ”kyrkstad” i rött skulle gå bra ihop med 

klockstapeln. En tät, men låg, bostadsbebyggelse bestående av radhus och småhus. Max två 

våningar skall tillåtas. 

30.3 Hjortronvägens omgestaltning till stadsgata. I gestaltningsprogrammet står att Hjortronvägen 

omgestaltas till stadsgata med kantstens-parkering och gångbana på södra sidan, för att 

möjliggöra angöring till bostäderna. Gatu-rummets gröna karaktär ska bevaras med 

trädplantering mellan parkeringsplatserna. Bilden i gestaltningsprogrammet ger en falsk bild av 

hur det kommer att se ut! Man har glömt/missat att på gatan kommer åtta bussar i timmen (en 

var sjunde minut) under större delen av dagen och minst tolv bussar i timmen (en var femte 

minut) under rusningstimmarna att trafikera denna gata! I dag finns en bullervall mellan 

bussgatan och bebyggelsen norr därom – för att skydda bebyggelsen där mot alltför kraftiga 

störningar. Man kan fråga sig om någon kommer att vilja bo så tätt inpå en sådan trafikled. Ny 

analys av denna del av bussgatan måste göras! 

30.4 Vi är medvetna om att bussgatans utformning inte finns med i planuppdraget och bestäms i 

annat forum än detta – men det bör påpekas att skolbarnens väg mellan Ekhammar-skolan och 

Upplands-Brogymnasiet och idrottsplatsen korsar nämnda bussgata. Den delen där 

övergångsstället är beläget ligger inom planområdet! 

30.5 Bilden illustrerar hur det kan se ut en fredag i september. Det ska betonas att bussen inte 

”trängde sig igenom” utan barnen vinkade till föraren att köra förbi – alla vet ju att de ofta är 

sena och har bråttom! 

30.6 Själva spårviddshindret förläggs i närheten av övergångsstället. Detta bidrar till att bussarnas 

hastighet sänks och säkerheten för gång- och cykeltrafikanter ökar. Lägg spårviddshindret i 

anslutning till övergångsstället och låt trafikförsörjningen till/från bostäderna ske västerifrån. 

Behåll bussgatan! 

30.7 Värna Gröna Dalen som ett sammanhängande grönstråk. I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) 

betonas vikten av Gröna Dalen som ett grönt samlande dalstråk och att man ska jobba medvetet 

med att ge dalen en förbindande funktion. Som den föreslagna planen är utformad (utmed 

bussgatan och med en P-plats (inkl. sophantering) så kommer detta att fungera som ett hinder i 

den förbindande funktionen! Säkerställ också att den tänkta byggnationen nedanför Ekhammars 

gård inte heller hindrar tillgången till detta dalstråk! Gör den gröna delen av Gröna Dalen så 

bred som möjligt. 
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Kommentar 

30.1 Kommunen noterar åsikterna. 

30.2 Se kommentar 24.2. 

30.3 Kommunen har arbetat med att få en stadsgatukänsla över Hjortronvägen. I stadsmiljö är det 

inte ovanligt att bussen passerar utanför bostaden och genom att skapa ett intimare gaturum 

respekteras hastigheter och trafikregler i större utsträckning. Genom en mindre skala på 

gaturummet är förhoppningen att det kommer att bli en säkrare trafikmiljö för barn och 

medborgare att vistas i. Enligt bullerutredningen (Bjerking 2019-12-18) uppfyller de framtida 

bostäderna krav och riktlinjer för tyst boendemiljö.  

30.4 Se kommentar 20.20 och 30.3. 

30.5 Kommunen noterar detta. 

30.6 Kommunen noterar synpunkten. Se även kommentar 20.20 och 30.3. 

30.7 Se kommentar 10.3 och 10.4. 

 

31 Privatperson 16 och 17  inkom 2020-03-22 

31.1 e2-områden norr om Hjortronvägen. Avfallshantering mitt i Gröna Dalen? Inom föreslaget 

område för stadsradhus, norr om Hjortronvägen, finns det två områden i plankartan som 

markerats som s.k. e2- områden för avfallshantering. e2-området som föreslås ligga längst 

österut kommer därmed ligga mitt i blickfånget för det stråk som ska stärka upplevelsen av 

Gröna Dalen. I Gestaltningsprogrammet nämns att avfallshantering för flerbostadshusen ska ske 

i miljöhus men det saknas en beskrivning av hur utformningen av avfallshanteringen ska se ut i 

det område som kommer vara det mest iögonfallande för människor som rör sig genom Gröna 

Dalen. Inte heller i planbeskrivningen ges någon närmare ledtråd om hur denna yta ska utformas 

för att säkra att avfallshanteringen utformas med hänsyn till såväl parkrummet som de befintliga 

närboende direkt norr om stadsradhusen. 

31.2 I planbeskrivningen anges att det för kedjehusen planeras hushållsnära återvinning enligt 

fyrfacksmodellen med två kärl (åtta fraktioner) i anslutning till huset/garaget. Motsvarande 

“öppna” avfallshantering inom det östra e2-området för stadsradhusen är enligt vår uppfattning 

inte lämplig med hänsyn till det centrala läget i Gröna Dalen. Området är dessutom på grund av 

sitt öppna läge blåsigt vilket innebär att avfall från till exempel överfulla kärl lätt kan spridas 

med vinden. 

31.3 Mot bakgrund av ovanstående önskas en tydligare reglering i planen, och en tydligare 

beskrivning, av hur avfallshanteringen ska utformas i området norr om Hjortronvägen med 

hänsyn till såväl Gröna Dalens parkrum som befintlig närliggande bostadsbebyggelse. 

31.4 Parkering mitt i Gröna Dalen? I planbeskrivningen (på s. 21) anges att det “För de boende i 

stadsradhusen (norr om Hjortronvägen) anordnas parkering inom två gemensamma ytor på 

kvartersmark”. I plankartan finns det ingen teckenförklaring som anger var det ska anläggas 

parkeringar. Däremot finns det rutor inom de båda e2-områdena som vi tolkar ska symbolisera 

parkeringsplatser. Detta innebär i så fall att förutom avfallshantering så vill kommunen även 

anlägga en parkeringsplats centralt mitt i Gröna Dalen. Vi ställer oss tveksamma till förslaget att 

anlägga en parkering mitt i Gröna Dalen. Vi önskar därför att det förtydligas hur en 

parkeringsplats ska kunna förläggas och utformas i ett så centralt läge i parkrummet utan att 

motverka planförslagets målsättning om att ytor som tas i anspråk ska möta Gröna dalen på ett 

hänsynsfullt sätt som bidrar till att stärka parkrummet. 

31.5 Vegetation norr om Hjortronvägen. Vegetationen som växer i öst-västlig riktning i Gröna Dalen 

(se exempel i bilderna nedan från den östra delen av planområdet) bidrar till att skapa gröna 

ridåer i det i övrigt öppna parkrummet. Vegetationen som växer längs med diket bör även vara 
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av lokal betydelse för fåglar och småvilt i Gröna Dalen. De buskar och träd som idag växer 

längs med diket/vallen bör därför om möjligt sparas och ersättas där de behöver tas ned. 

31.6 Samrådsredogörelse, daterad den 12 januari 2018, den samrådsredogörelse som ligger på 

stadens hemsida tillsammans med det nu aktuella planförslaget saknar en sammanställning av 

de synpunkter som lämnades på planförslaget som var på remiss under 2018. Vi undrar hur 

kommunen har tagit hänsyn till de synpunkter som framfördes 2018 i det nya planförslaget? 

Kommentar 

31.1 Den plats som markerats med e2 i plankartan är mycket riktigt den plats som avfallshusen ska 

placeras. Det är alltså inte tal om någon öppen sortering utan en mindre byggnad för 

inrymmande av avfallshanteringen. Ett avfallshus är lägre i höjd, precis som parkerade bilar, 

varför denna funktion lämpar sig för denna placering. Gestaltning är självfallet viktigt och 

även gestaltningen i Gröna dalen kommer vara en viktig fråga i arbetet med utvecklingen av 

denna.  

31.2 Avfallshanteringen för områdena har tagits fram i samarbete med kommunens 

avfallsavdelning. De lösningar som tagits fram för områdena är alltså diskuterade och enligt 

avfallshandläggare i diskussion med planarkitekt de mest lämpade för respektive plats. 

31.3 Kommunen har i så stor mån som möjligt försökt att tydligt beskriva vilka olika lösningar som 

är möjliga för detta. Dock är det viktigt att vi inte låser in detaljplanen på för specifika 

lösningar eftersom det finns, och kommer fler, tekniska lösningar, nya kärl, nya riktlinjer osv. 

inom detta fält och det är rimligt att lämna en flexibilitet i detta. 

31.4 Se kommentar 31.1. 

31.5 I utvecklingsarbetet med Gröna dalen kommer nya rumsligheter att utformas och ny 

vegetation kommer planteras. Enligt den naturvärdesinventering som gjorts tidigare i 

planarbetet finns ingen särskilt hög och skyddsvärd fauna på den angivna platsen. Se 

Naturvärdesinventeringen på kommunens hemsida för vidare läsning. 

31.6 Allt material som inkommit från medborgare tas i beaktning när material revideras. De 

synpunkter som inkom under utställningen våren 2018 har sammanställts i ett 

Utställningsutlåtande som finns på projektets webbsida. Handlingen finner ni under rubriken 

”Inför antagande ett” på denna sida: https://www.upplands-bro.se/tibbleangen 

 

32 Privatperson 18 m.fl.  inkom 2020-03-25 

Cirka fem personer skrev under yttrandet.  

32.1 Av de sakägare som lämnade synpunkter till förra samrådet 2018, krävde 95 procent av 

sakägarna att Tibbleängen skulle lämnas obebyggt eller endast bebyggas med maximalt två 

våningar höga byggnader. Varför har Upplands-Bro Kommun ignorerat det? 

32.2 Detaljplanen, plankartan och gestaltningsprogrammet är alldeles för svaga. Det kommer bli 

svårt för Upplands-Bro kommun att i framtida bygglovsprövning, använda detaljplanen som 

styrmedel för att nå den typ, storlek och anpassning till befintliga bostäder och omgivande natur 

som gestaltningsprogrammet och detaljplanen ger sken av. I nuvarande version ger 

gestaltningsprogrammet mer av känslan ”försäljningprospekt” än en seriös handling som ska ge 

riktlinjer vid planering och bygglovsprövning. 

32.3 Tibbleängen gränsar till och är en del av kulturhistoriskt värdefull miljö i Kungsängen (Kyrkan 

och kyrkogården, Ekhammarsgård, järnåldersgravfält mm). Fortfarande saknas en 

kulturmiljöutredning om befintliga värden och därefter anpassning av detaljplanen och ny 

byggnation på Tibbleängen. 
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32.4 Planen lämnar för många oklarheter och möjligheter till andra lösningar. I detaljplanen har man 

valt att inte specificera antal våningar eller total bostadarea. Det betyder att det blir ”fritt fram” 

för byggherren att bygga fler våningar än vad illustrationsplan och gestaltningsprogram visar. 

Det innebär att området kan bebyggas med fler bostäder än de 185 (120 + 65) som detaljplanen 

visar. Det medför ökad trafik och behov av fler parkeringsplatser mm. Det är inte bra. 

32.5 Bostäderna i öster och i söder mot Gröna dalen har ritats som par/kedjehus i två plan. Dessa kan 

med föreslagen detaljplan även byggas som tre plans radhus (se nästa stycke), vilket skulle 

komma att från Gröna dalen uppfattas som en 270 - 350 meter lång mur som tillåts vara åtta och 

en halv meter hög. Det är mycket viktigt att den nya bebyggelsen på Tibbleängen möter Gröna 

dalen o befintlig bebyggelse på ett bra och harmoniskt sätt. 

32.6 Bostäderna i norr mot Smultronvägen, Krikon- och Blåbärstigen som ritats som två plans radhus 

med sadeltak kan enligt föreslagen detaljplan byggas med pulpettak och takkupa och då blir 

dessa tre våningar höga på ena sidan och två våningar plus takkupa på andra sidan. 

32.7 Flerbostadshusen mitt i området som redovisas som tre och fyra våningshus kan enligt 

föreslagen detaljplan byggas som fyra till fem- och fem till sex-våningshus om arkitekten är 

”kreativ” med hjälp av pulpettak och takkupor. 

32.8 De föreslagna siktlinjerna är bra, men för få och för smala för att få önskad effekt. 

32.9 Placera inte bostäder för nära klockstapeln Det är inte lämpligt att placera bostäder nära 

Klockstapeln med tanke på risken för framtida klagomål från boende på Tibbleängen. 

Kungsängens Kyrka har funnits på platsen i 800 år och har en mycket viktig roll i samhället där 

möjligheten till klockringning är viktig både som samhällsfunktion och ur religiös och kulturell 

synvinkel. 

32.10 Orimligt få parkeringsplatser. Parkeringstalet 0,5 parkeringar per bostad är för lågt och riskerar 

att leda till Parkeringskaos i och utanför området. I exempelvis BRF Svartviken byggt 2006 på 

Kungsvägen med liknande läge i Kungsängen finns 90 lägenheter och 93 parkeringar och de har 

ständig kö på parkeringar och behov att skapa ytterligare parkeringar. I den jämförelsen är 

planerna på parkeringstal 0,5 för lågt. 

32.11 Solstudier visar inte resultat från vintertid. Solstudierna i utställningshandlingen och 

gestaltningsprogrammet visar inte skuggningen vid vintersolståndet i december, vilket är den tid 

på året som solen står lägst och ger längsta skuggorna och därför viktig att redovisa. I 

handlingarna syns det tydligt att Hjortronvägens norra del kommer vara skuggad största delen 

av året pga. byggnadernas höjd. 

32.12 Stor olycksrisk att Hjortronvägen förvandlas med föreslagen detaljplan till en gata med stor 

olycksrisk. Med dålig sikt pga. parkerade bilar längs gatan, många människor som rör sig längs 

trottoar till från portar och parkerade bilar, träd och planteringar som skymmer sikten, dessutom 

turtät busstrafik samt biltrafik till och från 185 bostäder. Allt detta ligger i ständig skugga pga. 

Husens höjd. Det är dålig planering! 

32.13 Ställ krav på nyplantering. I detaljplanen och illustrationerna redovisas många nya och stora träd 

samt övrig ny vegetation, vilket är mycket positivt. Ingenstans i dokumentationen ställs det krav 

att nyplantering skall ske. 

32.14 Ingen planering och utveckling av Gröna dalens delar som ansluter till Tibbleängen har 

redovisats, förutom dagvattendammen som endast är luddigt beskriven. Det behöver förtydligas. 

32.15 Ingen anpassning till befintliga bostäder och Gröna dalen. Trots alla fina ord i handlingarna och 

tidigare löften från ledande politiker har nu föreslagen byggnationen på Tibbleängen inte 

anpassats till befintliga bostäder och Gröna dalen. Att Upplands-Bro Kommun i planhandlingar 

skriver förskönande meningar som: ”skalan är måttlig”, ”Husvolymernas skala knyter an till 

om-kringliggande bebyggelse, gaturum och landskapsbild” osv. Det räcker inte att skriva fina 

ord, för att vara trovärdigt måste det även visas och återspeglas i detaljplanen. 
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32.16 Under våren 2018 lämnades det in till Upplands-Bro kommun ca 500 namnunderskrifter som 

bland annat krävde följande: 

- Maximalt 100 nya bostäder med maximalt två våningar höga hus inom Tibbleängen. 

- Ny bebyggelse på Tibbleängen anpassas till Gröna dalens landskap och omgivande 

bebyggelse. 

- En kulturmiljöutredning utförs som tar hänsyn till kringliggande kulturmiljöer. 

- Varför har Upplands-Bro Kommun inte tagit hänsyn till eller redovisat ovanstående tre krav i 

nu föreslagen detaljplan, trots att ca 500 personer har krävt det? 

32.17 Förslaget till detaljplan för Tibbleängen strider mot Plan och Bygglagen generellt och i 

synnerhet mot Kapitel 2 i 1, 3 o 6§ samt Kapitel 12, 2§. Detaljplaneförslaget har inte i 

erforderlig utsträckning tagit hänsyn till allmänna och enskilda intressen och heller inte utrett 

eller tagit hänsyn till kulturvärdena och landskapsbilden. Detaljplanen är otydlig vilket inte ger 

en god helhetsverkan eller estetiskt tilltalande utformning av bebyggelsen och grönområden. 

32.18 Erforderliga krav på förändringar och bestämmelser i detaljplanen. 

- Utför en kulturmiljöutredning som tar hänsyn till närliggande kulturhistoriska miljöer och 

anpassa detaljplanen därefter. 

- Nytt, starkare och tydligare gestaltningsprogram som även är baserad på 

kulturmiljöutredningen. 

- Tillåt en högsta nockhöjd om maximalt sju meter för bostäderna närmast Gröna dalen och 

Smultronvägen, Blåbär o Krikonstigen för att möta o harmonisera med befintlig äldre 

bebyggelse. 

- Tillåt endast sadeltak inom detaljplanen. 

-Om högre byggnader tillåts inom planen bör de inte tillåtas vara högre än 13,5 meter resp. 16,5 

(istället för de nu föreslagna 15,5 resp. 18,5 meter). 

- Högsta/maximalt antal våningar måste tydligt redovisas i detaljplanen för varje byggnad. 

- Fler och bredare siktlinjer. 

- Höj parkeringstalet till ett. 

- Redovisa solstudie som visar skuggningen vid vintersolståndet i december. 

32.19 Tydliga krav i detaljplanen att nya träd och övrig växtlighet skall planteras för att skapa den 

miljö som redovisas i planförslaget. 

32.20 Planering och utveckling av de grönområden och Gröna dalen som angränsar till eller är del av 

detaljplanen. 

Kommentar 

32.1 Se kommentar 20.24 

32.2 Kommunen noterar åsikten. Se kommentar 20.47. 

32.3 Se kommentar 10.6. 

32.4 Se kommentar 20.47. 

32.5 Kommunen är medvetna om detta. Se kommentar 20.47. 

32.6 Se kommentar 20.47. 

32.7 Se kommentar 20.47. 

32.8 Kommunen noterar detta.  
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32.9 Se kommentar 19.2. 

32.10 Se kommentar 7.1 och 20.8. 

32.11 Se kommentar 20.19. 

32.12 Se kommentar 20.20. 

32.13 Se kommentar 20.21. 

32.14 Se kommentar 10.3 och 10.4. 

32.15 Kommunen noterar synpunkten. 

32.16 Se kommentar 20.24. 

32.17 Se kommentar 20.25. 

32.18 Kommunen tar till sig av synpunkterna.  

32.19 Kommunen noterar synpunkten. 

32.20 Kommunen noterar synpunkten. 

 

33 Privatperson 19  inkom 2020-03-25 

33.1 I samband med den av kommunen, våren 2018, föreslagna detaljplanen för Tibbleängen krävde 

ca 500 kommuninvånare att detaljplanen skulle ses över och kraftigt revideras. Näst intill 

samtliga sakägare, vilka skulle påverkas direkt av detaljplanen, motsatte sig densamma. Har inte 

politikerna tagit till sig kommuninvånarnas/väljarnas protester från 2018. 

33.2 Jag värnar om fästingarna som bor i Gröna dalen, att de får möjlighet att fortsättningsvis få följa 

med min hund in i huset. Det verkar som att insekter har mer värde än en medborgare i 

kommunen? 

Kommentar 

33.1 Se kommentar 20.24. 

33.2 Kommunen noterar detta. 

 

34 Privatperson 20  inkom 2020-03-24 

34.1 Området bör inte kallas Tibble äng då det inte har legat på Tibbles ägor. Namnet Tibble-ängen 

är redan ianspråktaget för det bebyggda området kring Hjortron- och Hallonvägen m.m. 

Planområdet ligger helt på Ekhammar och Kyrkbyns gamla ägor vilket framgår av alla 

tillgängliga lantmäterikartor för Tibble, Ekhammar och Kyrkbyn sedan 1600-talet. Att kalla 

planområdet för Tibble äng är därför historiskt felaktigt. 

34.2 Planområdet bör istället lyftas fram som en del av Ekhammar. Planområdet ligger i Gröna 

dalens västra del där bergkullen inom planområdet bildar en pendang till kullen med 

Ekhammars gård. Dessa två kullar har ett historiskt ägandesamband då de alltid tillhört 

Ekhammar/Kyrkbyn. Detta historiska samband bör lyftas fram istället för den långsökta 

kopplingen till Tibble. Vid storskiftet 1865 tilldelades marken, på vilken planområdet ligger, 

komministerbostället under Kyrkbyn. Kartnamn som historiskt är förknippade med planområdet 

är t ex Västra gärdet, Prästgårdsängen och Näs äng, det senare ett mycket gammalt namn för 

ängsområdet runt kyrkan. Detta kan exempelvis leda fram till namn som Ekhammar gärde, 

Västra gärdet, Gärdesbacken, Näsängen, Prästgårdsängen, Prästängen, Kyrkängen. 
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Kommentar 

34.1 Projektet har varit aktivt sedan 2008 i flera omgångar, det har sedan projektets påbörjan 

omnämnts som Tibbleängen. Detta namn är nu så inarbetat och vedertaget att en ändring i 

detta skede skulle vara förvirrande för många. Planområdet är en äng som ligger i anslutning 

till Tibble torg varför kopplingen inte är helt irrelevant.  

34.2 Kommunen tackar för skrivelsen och intressant läsning. För framtida arbeten i kommunenen 

är lokalkännedom som ers av stort värde för kommunens namnberedningsgrupp. 

 

35 Privatperson 21 och 22  inkom 2020-03-24 

35.1 Vi finner det märkligt att kommunen i det nya förslaget till bebyggelse på Tibbleängen 

återkommer med en planering som öppnar för bebyggelse på det smala markområdet norr om 

nuvarande bussgata.  

35.2 Det som nu skisseras är ett antal radhus som ska ha sin solsida åt den starkt trafikerade 

bussgatan tillsammans med en troligen ganska solfattig sida som vetter åt norr.  

35.3 De boende torde behöva kunna parkera i anslutning till sitt radhus. Då blir det även biltrafik på 

nuvarande bussgata, Kommer det övertaget vara möjligt att bibehålla bussgatan? Hur ska en 

tillfredsställande trafiksäkerhet för barn kunna skapas?  

35.4 Närheten till bussgatan kommer att innebära hälsorisker i form av både buller och avgaser. Kort 

sagt, vem skulle vilja bo i dessa radhus? Finns det inte längre några begränsningar för hur nära 

bostadshus får byggas vid starkt trafikerade gator? 

35.5 Med hänsyn till ovanstående anser vi att kommunen inte ska öppna för bebyggelse norr om 

bussgatan. Området bör inte kallas Tibble äng då det inte har legat på Tibbles ägor.  

Kommentar 

35.1 Kommunen noterar synpunkten. 

35.2 Bostäderna som planeras kommer ha få ett fint ljusinsläpp från gatusidan och en lugnare 

baksida.  

35.3 Se kommentar 20.20. Det finns parkeringsplatser inne på kvartersmark parallellt med husen. 

35.4 Se kommentar 35.2 och 30.3. 

35.5 Se kommentar 30.3 och 35.5. 

 

36 Privatperson 23 inkom 2020-03-16 

36.1 Angående Tibbleängen så var jag och min fru på två möten i kommunhuset den 11 augusti 2016 

samt 14 september 2016, det var fullsatt med kommuninvånare på båda mötena och ett konstant 

missnöje med dessa byggnationer på Tibbleängarna! Dessutom cirkulerade namnunderskrifter 

på ca 200, vilken hänsyn togs till detta! På mötet i september, så var även Camilla Jansson (S) 

närvarande, hon fick också höra detta missnöje med byggnationen! Tog hon inte åt sig något av 

detta? 

36.2 Det framstod även på dessa möten att detta bara skulle vara en början att bebygga 

Tibbleängen/Gröna Dalen att ni även kanske hade planer på vidare byggnation mot nya 

idrottsplatsen, (gröna dalen) Är Tibbleängarna bara början? 

36.3 Nu har vi varit på ytterligare ett informationsmöte den 10 mars 2020 i kommunhuset ang. 

Tibbleängens utförande, som då var öppet hus under ett antal timmar. Vilket resulterade i att 

folk droppar in och ut. Det blir ingen sammanhängande konversation. Ett allmänt möte under en 

viss tid (likt det första) skulle vara det mest effektiva. Kan ni inte se till att ett sådant 



37(43) 

 

Detaljplan för Tibbleängen  Utställningsutlåtande 

(del av fastigheten Kungsängens -Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801  

 

möte/information blir till. (Eller är ni oroliga för att det skulle bli samma anstormning som 

2016). 

36.4 Vi har flyttat hit till Gröna Dalen 2006 delvis därför att det finns så mycket fina gröna områden 

kvar i Gröna dalen? Som ni nu vill förstöra och ta bort med ert byggande! Dessutom kommer 

det att öka med trafik. (Vi har redan idag problem med tunga bilar, taxi, sopbilar, jeepar och 

personbilar som tar bussgatan som genomfartsled) de tillfrågade hade inget svar att ge ang. 

trafiken, utan trodde i sin naivitet att allt kommer att lösa sig! Skilj på teori och praktik! Hur blir 

det med infrastrukturen? Samma där: ingen visste något utan det skulle bara lösa sig. Bara man 

får bygga. Inte heller några svar angående förskolor. 

36.5 Jag trodde i min enfald att dessa protester 2016 skulle få er inom kommunen att förstå att vi som 

bor grannar med denna tomtyta ej vill att det skulle bli bebyggd! Jag kan ha en viss förståelse att 

det behöver bli fler bostäder men att ni skall behöva förstöra så fina områden som detta är för 

mig svårt att förstå. 

36.6 Trädgårdsstaden i Bro, där ni planerat att bygga bostäder så blev det stopp för att någon hade 

hittat någon typ av fjäril! Är det bara något sådant som kan stoppa ett bygge? Inte vad invånarna 

i kommun tycker. Det är under all kritik av er som skall styra vår kommun att ni ej kan lyssna 

på oss vanliga medborgare. 

36.7 Inför senaste valet lovade nuvarande sittande politiker att det inte skulle bli något byggande som 

skulle förstöra våra fina grönområden, (men som vanligt, man lovar runt men håller tunt om 

man är politiker) man kan aldrig lita på dem, att byggnation är nödvändig förstår vi men de har 

byggt hela Kungsängens centrum med otaliga stora höga hus. Räcker inte det? Förstör inte det 

som är fint och lockar tills sig nya invånare. Det är ju det som ni lockar hit folk med. Förstör 

inte utan behåll våra gröna områden!  

Kommentar 

36.1 Se kommentar 20.24 och 23.3. 

36.2 Det är bara Tibbleängen och Ekhammars gård som är utpekade för bostadsutveckling i dessa 

delar av Gröna dalen. Längre söderut finns även planer för gamla Kungsängen idrottsplats, 

det som omnämns som Korsängen. I övrigt är Gröna dalen utpekad som en stadsnära park- 

och rekreationsmöjlighet i ovan nämnda dokument. Planeringen för Tibbleängen i anslutning 

har även stöd i kommunens Översiktsplan. Se även kommentar 10.3 och 10.4. 

36.3 Våra erfarenheter är att ett öppet hus där fler personer får möjlighet att komma under en tid 

som passar i deras livspussel är en mer demokratisk lösning än de informationsmöten som 

tidigare hållits. Vid sådana möten är det lätt att enbart ett fåtal personer kommer till tals och 

kan få sina frågor besvarade av representanterna för kommunen och exploatören.   

36.4 I och med det kraftigt reducerade antal bostäder som planen resulterat ifrån första förslaget 

finns inte längre ett behov av förskola i projektet. Trafikutredningen visar inte på att det skulle 

finnas en kapacitetsbrist gällande trafikförsörjningen till området. Se även kommentar 20.20.  

36.5 Kommunen noterar yttrandet. 

36.6 Se kommentar 23.3. 

36.7 Se kommentar 10.3 och 10.4. 

 

37 Privatperson 24 och 25 m.fl.  inkom 2020-03-24 

Cirka 15 personer har skrivit under yttrandet.  

37.1 Beslutet om att inte bebygga grönytan norr om Hjortronvägen, mark som idag ägs av 

kommunen, kommer att öka harmoniseringen med befintlig bebyggelse. Detta är en förändring 

från föregående förslag till detaljplan, som vi ser mycket positivt på. I det tredje förslaget vi nu 
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har framför oss har ni åter igen inget förslag på att bebygga denna grönyta vilket vi å det 

bestämdaste motsätter oss. Lämna grönytan och bullervallen som den är idag. Låt oss förutsätta 

att njuta av den vilka växlighetens mångfald och lyssna till alla fåglars tjatter och kvitter och 

fritt ströva över denna, alltid välansade gröna yta. Den är också en av de få gräsytor där barnen 

kan leka och rumla om. 

Kommentar 

37.1 Kommunen noterar önskemålen.  

 

38 Underskrift från flertalet personer  inkom 2020-03-23 

38.1 Som ett tillägg till Kungsängens Villaägareförening är det 39 olika personer som skriver under 

på att det ska vara maximalt 100 nya bostäder med maximalt två våningar höga hus inom 

Tibbleängen.  

38.1 Kommunen noterar detta tillägg.  

 

39 Privatperson 26 och 27 inkom 2020-03-23 

Cirka tio individer har skrivit under yttrande.  

39.1 Vi har synpunkter på bebyggelse av den s.k. buss/bullervall på norra sidan som går längs med 

Hjortronvägen. I detaljplaneförslaget är det planerat att byggas tre – fyra längor med 

stadsradhus. Vi emotsätter oss att det skall bebyggas på norra sidan av Hjortronvägen, d.v.s. 

befintliga buss/bullervall. Vi som sakägare får dessa radhus direkt i anslutning mot våra 

fastigheter med full insyn på tomt och uteplats, samt att vår utsikt över ängar och natur blir näst 

intill obefintlig. Stadsradhusen kommer stå så nära våra fastigheter att våra timer och turplatser 

hamnar till största delen av året i skugga.  

39.2 Om det bebyggs på den norra sidan av Hjortronvägen kommer även den befintliga gång och 

cykelvägen att flyttas intill våra fastighetsgränser vilket kommer att minska grönytorna 

väsentligt vid våra fastigheter. 

39.3 Det pratas så fint om siktlinjer och grönytor i planprojektets olika beskrivningar, men ingen bryr 

sig om de befintliga fastigheternas siktlinjer och grönytor framför allt bakom stadsradhusen norr 

om Hjortronvägen.  

39.4 Förslag ett: Omarbeta planförslaget till att buss/bullervallen på ytan norr om Hjortronvägen ej 

bebyggs med förslagna stadsradhus. 

39.5 Förslag två: Eller plocka bort över radhuslängan (sex radhus) som gränsar mot fastigheternas på 

Krikonstigen 50–60 som har tomerna direkt mot tänkt byggplan. Samt låt den befintliga gång- 

och cykelvägens stäckning vara kvar.  

Kommentar 

39.1 Kommunen noterar åsikterna. Se även kommentar 20.19. 

39.2 Den befintliga GC-vägens läge kommer justeras något till följd av nya byggnationen. Den 

kommer dock inte förflyttas så att den ligger intill befintliga fastighetsgränser. 

39.3 Kommunen noterar synpunkterna. 

39.4 Kommunen noterar förslaget. 

39.5 Kommunen noterar förslaget. 
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40 Privatperson 28 och 29  inkom 2020-03-14 

40.1 Vi protesterar att det bebyggs på den norra sidan av Hjortronvägen, det vill säga den befintliga 

buss/bullervallen. Det finns gott om ytor längre ner i området på södra sidan där dessa tilltänka 

s.k. stadsradhus kan byggas, vilket medför att dessa radhus bör få betydligt bättre läge på sina 

fastigheter. Stadsgatan som planeras för Hjotornvägen hör inte hemma i ett villa/radhusområde. 

Förslag: Behåll buss/bullervall på nuvarande plats samt förbättra den med nya planteringar, det 

passar bättre i befintlig miljö och bebyggelse. 

Kommentar 

40.1 Kommunen noterar synpunkterna. 

 

41 Privatperson 19 och Privatperson 30  inkom 2020-03-24 

41.1 Det är redan idag omfattande tät bebyggelse i direkt anslutning till Gröna dalen vilket utgör ett 

viktigt rekreationsområde för oss som bor i nära anslutning till, samt övriga, som nyttjar Gröna 

dalen. Vi anser att det är viktigt att värna om den här typen av grönområden inom tät 

bebyggelsen, och detta blir allt mer påtagligt i takt med att Upplands-Bro samt övriga 

stockholmsförorter exploateras. Gröna dalen kan liknas vid Kungsängens lunga eftersom den 

utgör ett av få bevarande rekreationsområden centralt beläget i Kungsängen. Vi värnar om att 

Gröna dalen får fortsätta vara ett självklart rekreationsområde. Nuvarande förslag till detaljplan 

riskerar dock att skapa en överexploatering av Gröna dalen. 

41.2 Har inte politikerna tagit åt sig av kommuninvånarnas protester från 2018? 

Kommentar 

41.1 Se kommentar 10.3 och 10.4. 

41.2 Se kommentar 20.24.  
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Resultat av utställning 2 

Ändringar i planförslaget 

Planen var tidigare uppe för antagande under maj 2018, där den återremitterades och fick medskicket 

att se över byggnadshöjder och förskolan. Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter 

utställning 2. 

• Dagvattenhantering, miljökvalitetsnormer för vatten samt berörda vattenförekomster har lagts 

till i planbeskrivningen utifrån riktlinjer från uppdaterad dagvattenutredning (den 17 juni 

2020).  

• Hantering och rening av regnvatten i diket norr om Hjortronvägen tydliggörs i 

planhandlingarna.  

• Föroreningsberäkningar finns med i dagvattenutredningen.  

• Risker för ras och skred har uppdaterats i den geotekniska utredningen (den 6 maj 2020) samt 

planbeskrivningen.  

• Information om sulfidlera har tillkommit i planbeskrivningen.  

• Frågan om grundvatten beskrivs och utvecklas under en egen rubrik i 

genomförandebeskrivningen.  

• Det har tillkommit information om gemensamhetsanläggningar samt ledningsrätter i 

genomförandebeskrivnigen.  

• Förekomsten av ett äldre dikningsföretag beskrivs i genomförande- och planbeskrivningen. 

• Begreppet ”högsta nockhöjd” har reviderats i plankartan och ska mätas i meter från markens 

medelnivå.  

• Bestämmelser för komplementbyggnader inom korsmark har förtydligats.  

• Utformningen av småhus regleras efter hustyper som kedje-, rad- eller parhus. 

• Gemensamhetsanläggning har lagts till på de ytor som reglerar parkering norr om 

Hjortronvägen.  

• Områden för parkering har omdisponerats.  

• Konsekvenserna av planens genomförande avseende kulturmiljö har uppdaterats. 

• Bestämmelse om att ny bebyggelse förses med sadeltak har införts.  

• Byggnadsarean för komplementbyggnad har ändrats. 

• Anläggning för avfallshantering om 80 kvm får uppföras och delas upp i flera 

byggnadsvolymer. 

• Inga uthängande balkonger mot Hjortronvägen får uppföras. 

• Antalet småhus begränsas. 

• Takkupor får uppföras till en längd motsvarande max en tredjedel av fasadens längd. 

• Områden som är tillgängliga för allmän gång- och cykelväg har lagts till mellan 

byggnadskroppar i norra delen av planområdet och breddats i planområdets södra delar.  

• Området med natur intill skogsdungen i områdets västra del har utökats för allmän platsmark.  

• Ytan för fördröjning och rening av dagvatten har förstorats (angiven i kvadratmeter).  

• Utegym får uppföras. 

• Gång- och cykelväg norr om Hjortronvägen har dragits om. GC-vägen har kopplats samman 

med befintligt vägnät.  

• Plankartan har uppdaterats med våningsantal (i romerska siffror) och inredd vind. 

• Planbeskrivningen har uppdaterats med information om cykelparkering.  

• En planbestämmelse förtydligar släpp i parhus-kedjehusdelen.   

• Planbeskrivningen har uppdaterats med en solstudie för vintersolståndet.  
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Ovanstående punkter är några av de revideringar som har gjorts. Utöver ovan nämnda revideringar har 

mindre redaktionella ändringar tillkommit. Planavdelningen bedömer att de kompletteringar och 

revideringar som gjorts efter utställningen är av så begränsad omfattning att en ny utställningen av 

planförslaget inte behöver göras. 

 

Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller 

utställning 1 och 2 framfört synpunkter som inte tillgodosetts: 

Sakägare samt miljöorganisationer med talerätt. Bakom en del privatpersoners yttranden har ett 

flertal skrivit under vilket beskrivs i yttrande
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Fastighet 1 

Privatperson 31 

Privatperson 18 

Privatperson 32 

Privatperson 33 

Privatperson 34 

Privatperson 35 

Privatperson 36 

Privatperson 37 

Privatperson 28 

Privatperson 29 

Privatperson 38 

Privatperson 39 

Privatperson 40 

Privatperson 41 

Privatperson 42 

Privatperson 43 

Privatperson 44 

Privatperson 45 

Privatperson 14

Privatperson 15 

Privatperson 46 

Privatperson 47 

Privatperson 48 

Privatperson 26 

Privatperson 49 

Privatperson 50 

Privatperson 51 

Privatperson 52 

Privatperson 27 

Privatperson 53 

Privatperson 54 

Privatperson 55 

Privatperson 56 

Privatperson 57 

Privatperson 7 

Privatperson 58 

Privatperson 59  

 

Ej sakägare samt remissinstanser utan talerätt:  

Kungsängens Villaägareförening     

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro  

248 privatpersoner 
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Underlagsmaterial 

• Samrådsredogörelse, daterad den 12 januari 2018  

• Kopior av inkomna yttranden under samrådet 

• Utställningsutlåtande inför utställning 2, daterad den 15 januari 2020 

• Kopior av inkomna yttranden under utställning 1 

• Kopior av inkomna yttranden under utställning 2 

 

Materialet går att beställa från Kommunen. 

 

 

Upprättad den 26 augusti 2020 av 

Planavdelningen 

 

Henric Carlson    Ulrica Flemström    Andréas Silander  

Planchef    Planarkitekt    Projektledare exploatering 

 

Ett flertal medarbetare på Kommunen, tekniska avdelningen och miljöavdelningen har bidragit med 

specialistkompetens och arbete under projektets gång.  
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Beteckning
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Miljökvalitetsnormer för vatten MKN
Sedan föregående utställning har planbeskrivningen inte uppdaterats med 
information om miljökvalitetsnormer och berörda vattenförekomster. Detta 
påpekade Länsstyrelsen även i det förra utställningsyttrandet samt vid samrådet 
2016. Inför antagande behöver kommunen uppdatera planbeskrivningen med 
informationen enligt ovan för att undvika eventuell överprövning av planen.

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning om att belastningen på Mälaren, 
efter planens genomförande, kommer att bli mindre än före genomförandet av 
denna detaljplan. Det framgår varken ur planbeskrivningen (s.25) eller ur 
dagvattenutredningen (Bjerking, s.15) hur kommunen kommer fram till denna 
slutsats. Kommunen behöver inför antagandet utveckla resonemanget kring detta i 
planbeskrivningen.

Kommunen anger i planhandlingarna en minsta åtgärdsnivå för fördröjning av 
dagvatten, 400 kubikmeter, som behövs för att planen ska kunna följa 
miljökvalitetsnormerna för vatten. I planbeskrivningen anges att denna volym kan 
delas upp på de olika föreslagna åtgärderna vid senare projektering. Länsstyrelsen 
anser emellertid att det vid planens antagande behöver vara säkerställt att det finns 
tillräckligt med åtgärder för att fylla detta behov.

I resonemanget om dagvattenhanteringen nämns dagvattendammar, det är dock 
oklart om detta handlar enbart om Tibbledammen eller om ytterligare anläggning-
ar. Länsstyrelsen kan emellertid inte acceptera hänvisningar till rening i 
Tibbledammen så länge det inte samtidigt visas att en sådan rening och 
fördröjning faktiskt kan ske. På plankartan finns i östra delen av planområdet 
mark avsatt för dagvattenanläggning. Detta regleras med en planbestämmelse, 
b1 450, vilket innebär yta för fördröjning och rening av dagvatten med en 
ungefärlig yta av 450 kvm. Eftersom dagvattenutredningen utgår ifrån renings- 
och fördröjningseffekten av denna damm behöver kommunen i planbeskrivningen 
redovisa vilka dimensioner denna kommer att ha.

Hälsa och säkerhet 
Geoteknik
Länsstyrelsen anser inte att kommunen har säkerställt att den markanvändningen 
detaljplanen medger är lämplig med hänsyn till risken för ras, skred och erosion 
samt risken för olyckor. Kommunen behöver före antagande av detaljplanen 
beskriva och bedöma risken för skred i planområdet med den bebyggelse och 
markanvändning som detaljplaneförslaget medger. Om särskilda 
grundläggningsmetoder eller andra skyddsåtgärder krävs för att hantera risken för 
skred behöver de regleras i plankartan och beskrivas i planbeskrivningen. 

Ur planbeskrivningen framgår att grundläggning av bebyggelsen i planområdet 
ska anpassas till de geotekniska förhållandena. Det innebär enligt kommunen att 
det krävs specifika grundläggningsmetoder för de högre husen och för småhusen 
(s.14). Det framgår inte om skälen till grundläggningens anpassning beror på risk 
för sättningar eller för att hantera risken för skred. Markens geotekniska 
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Datum
2020-04-06

Beteckning
402-10495-2020

egenskaper är inte beskriven och risken för skred i planområdet med planerad 
bebyggelse och markanvändning är inte bedömd.

Länsstyrelsen noterar att det finns lera och höjdskillnader i den del av 
planområdet som ska bebyggas med betydande laster. Vidare finns vattenstråk i 
planområdet och det ska anläggas en dagvattendamm och dagvattendike. Dessa 
faktorer påverkar var för sig och tillsammans risken för skred i planområdet och 
behöver därför beskrivas och bedömas före antagande av detaljplanen.

Översvämningsrisk
Viktigt att beakta för kommunen gällande stora flöden, vid eventuellt skyfall eller 
liknande, är att vattnet inte får avrinna så att övriga byggnader och viktig 
infrastruktur i och utanför planområdet blir översvämmade. Kommunen bör därför 
inför antagandet tydligare visa hur risken för översvämning och skyfall ska 
hanteras och vid behov införa relevant reglering på plankartan tillexempel genom 
införande av plushöjder på plankartan.

Beslutet har fattats av planchef Tatjana Joksimović med planhandläggare Malin 
Mårdén som föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Ulla 
Jarnås medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

Kopia: Ma(JK), SBsb(FS)
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Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Marcus Nybom 

Näringslivschef 

Näringslivsstaben 

Marcus.Nybom@upplands-bro.se 

2020-07-14 KS 20/0550  

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag om att utreda möjligheterna till 
införande av Rättviksmodellen i Upplands-Bro 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att tillse, och 

samhällsbyggnadschefen att genomföra, undersökning av förutsättningarna för 

revidering av föreskrifterna i enlighet med den s.k. Rättviksmodellen. 

Sammanfattning 

Rättviksmodellen syftar till att genom en dialogbaserad tillstånds- och 

tillsynshandläggning gentemot kommunens företag öka kunskapen och 

förståelsen för kommunens myndighetsutövning. Modellen kan tillämpas på 

tillsynsärenden inom myndighetsområden som exempelvis miljö- och 

hälsoskydd och livsmedelskontroll. 

Vidare syftar Rättviksmodellen till att tydliggöra och förklara tillstånds- och 

tillsynsavgifternas storlek samt skapa förutsättningar för efterdebitering av 

tillsynsavgift efter utförd tillsyn. 

Efter önskemål från lokala företag och företagarföreningar bör 

förutsättningarna att införa hela eller delar av Rättviksmodellen i Upplands-Bro 

kommun utredas.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 juli 2020 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har ett mycket gott företagsklimat. Enligt de 

undersökningar som görs placerar sig Upplands-Bro sedan ett flertal år bland 

rikets främsta näringslivskommuner. För en fortsatt gynnsam utveckling av det 

lokala företagsklimatet behöver kommunen vara lyhörd för näringslivets 

önskemål och förutsättningar genom att ständigt utveckla 

myndighetsutövningen och kommunens service till företag. 

Genom en översyn av den tillsyn som sker inom bland annat miljö- och 

hälsoskydd och livsmedelskontroll kan utvecklingen för ett ännu bättre 

företagsklimat fortgå. Vid ett flertal möten och samtal med företag i 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   KS 20/0550 

 
 

kommunen har önskemål om en bättre förståelse för kommunens tillsyn 

efterfrågats. Vidare har frågan om efterdebitering av tillsynsavgiften 

aktualiserats i samband med den svåra ekonomiska situation många företag 

upplever, som en konsekvens av den pågående pandemin.  

Barnperspektiv 

Beslutet får, såvitt kommunledningskontoret kan bedöma, inga negativa 

konsekvenser för barn och unga. Ett starkt lokalt näringsliv skapar goda 

möjligheter för unga att få sina första arbetslivserfarenheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Marcus Nybom 

 Näringslivschef 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

Kommunsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2020-08-05 KS 20/0544  

Kommunstyrelsen 
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Hemställan om godkännande av ändring i 
förbundsordningen för Käppalaförbundet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upplands-Bro som medlemskommun i Käppalaförbundet godkänner att 

förbundsordningens § 14 Lån ändras till ett lånetak uppgående 2700 

mkr. 

2. Den nya Förbundsordningen gäller från 2020-11-01.  

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har fått en hemställan från Käppalaförbundet att 

godkänna ändring i förbundsordningen. 

Käppalaförbundet har efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd 

till fortsatt och utökad verksamhet för att rena medlemskommunernas 

avloppsvatten. Samtidigt ställs krav på en kraftig skärpning av 

utsläppsvillkoren. Käppalaförbundet har fått 7 års genomförandetid från juni 

2019 för att ställa om reningsteknikerna innan nya utsläppsvillkor ska gälla. 

Det nya tillståndet medför omfattande investeringar i befintligt reningsverk. 

Investeringsutgiften är enligt framtagen förstudie översiktligt kalkylerad till 1 

750 Mkr. Siffran kan komma att revideras efter att principförslag, 

systemhandling och detaljprojektering har genomförts. Förbundet väljer därför 

att hemställa om en första höjning av låneramen som motsvarar lägsta krav 

enligt Förbundsordningen för att i senare skede hemställa om slutlig låneram 

för avslutande av projektet. 

För att finansiera de investeringar som krävs måste Käppalaförbundet ta upp 

nya lån och den maximala låneram som medlemskommunerna har godkänt i 

Käppalaförbundets förbundsordning måste utökas. I Käppalaförbundets 

Förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt 

godkännande för att ändra Förbundsordningens paragraf 14 Lån. 

Kommunledningskontoret ser positivt på att förbundsordningen uppdateras och 

anpassas efter samhällets utveckling och behov och anser att Upplands-Bro 

kommun bör ställa sig bakom föreslagen ändring.  
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 augusti 2020 

 Hemställan om att ändra § 14 Lån i Käppalaförbundets 

Förbundsordning 

 Medlemskommunernas andel av skulder och tillgångar 

 Utökad verksamhet i Käppalaförbundet 2020-01-17 

 Protokoll från förbundsfullmäktige 2020-05-19 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har fått en hemställan från Käppalaförbundet att 

godkänna ändring i förbundsordningen. 

Käppalaförbundet har beviljats fortsatt och utökad verksamhet av 

Miljöprövnings delegationen (MPD) inom Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Beslutet medför att en fungerande avloppsvattenrening säkerställs för 

förbundets medlemskommuner under de kommande 25-30 åren, samtidigt som 

de krav som ställs på verksamheten enligt miljöbalken och andra speciallagar 

och förordningar uppfylls. 

Käppalaförbundet har efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd 

till fortsatt och utökad verksamhet för att rena medlemskommunernas 

avloppsvatten. Samtidigt ställs krav på en kraftig skärpning av 

utsläppsvillkoren. Käppalaförbundet har fått 7 års genomförandetid från juni 

2019 för att ställa om reningsteknikerna innan nya utsläppsvillkor ska gälla. 

Det nya tillståndet medför omfattande investeringar i befintligt reningsverk. 

Investeringsutgiften är enligt framtagen förstudie översiktligt kalkylerad till 1 

750 Mkr. Denna siffra kan komma att revideras efter att principförslag, 

systemhandling och detaljprojektering har genomförts. Förbundet väljer därför 

att hemställa om en första höjning av låneramen som motsvarar lägsta krav 

enligt Förbundsordningen för att i senare skede hemställa om slutlig låneram 

för avslutande av projektet. 

För att finansiera de investeringar som krävs måste Käppalaförbundet ta upp 

nya lån och den maximala låneram som medlemskommunerna har godkänt i 

Käppalaförbundets förbundsordning måste utökas.  

I Käppalaförbundets Förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner 

ska ge sitt godkännande för att ändra Förbundsordningens paragraf 14 Lån. 

Förbundet väljer därför att hemställa om en första höjning av låneramen med 

900 Mkr som motsvarar kraven i förbundsordningen, för att i senare skede 

hemställa om slutlig låneram för avslutande av projektet 
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Upplands-Bro ekonomiska ansvar uppgår till kommunens andelstal i förbundet. 

En höjning med 900 Mkr motsvarar 48,9 Mkr beräknat utifrån Upplands-Bro 

andelstal för 2019 (5,4 procent). Totalt skulle Upplands-Bro ekonomiska 

ansvar uppgå till 95,0 Mkr av den slutliga planerade höjningen på 1 750 Mkr. 

Kommunledningskontoret ser positivt på att förbundsordningen uppdateras och 

anpassas efter samhällets utveckling och behov och anser att Upplands-Bro 

kommun bör ställa sig bakom föreslagen ändring.  

Barnperspektiv 

En väl fungerande verksamhet för avloppshantering är till fördel för samtliga 

kommunmedlemmar oavsett ålder. 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

 

Sara Lauri  

Kanslichef  

 

Bilagor 

 Hemställan om att ändra § 14 Lån i Käppalaförbundets 

Förbundsordning 

 Medlemskommunernas andel av skulder och tillgångar 

 Utökad verksamhet i Käppalaförbundet 2020-01-17 

 Protokoll från förbundsfullmäktige 2020-05-19 

 

Beslut sänds efter beslut i Kommunfullmäktige till: 

 Käppalaförbundet 

 Ekonomichef  
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Karin Haglund 

Kommunsekreterare 
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karin haglund@upplands-bro.se 

2020-08-27 KS 20/0047  

Kommunstyrelsen 
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Revidering av taxor för uthyrning av lokaler och 
anläggningar samt för Bro simhall 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Nya kundkategorier enligt A, B, C, D och E-kund. 

2. Nya taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar. 

3. Nya taxor för Bro simhall antas. 

4. De nya taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2021. 

Sammanfattning 

Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska 

föreningsstödet inom hela kommunen. Utredningen ledde till utvecklingen av 

ett nytt ekonomiskt stödsystem för föreningar och offentliga arrangemang för 

kommunens invånare. I samband med detta genomfördes också en översyn av 

taxor.  

Kultur-och fritidsnämnden fattade den 3 december 2019 beslut om ett förslag 

till reviderade taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar i Upplands-Bro 

kommun.  

Den 31 mars 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om ett förslag till 

reviderade taxor även för Bro simhall. 

Kommunledningskontoret delar Kultur- och fritidsnämndens förslag till 

reviderade taxor men har kompletterat med några justeringar av nämndens 

förslag efter dialog med Kultur- och fritidskontoret. De nya taxorna föreslås 

börja gälla den 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 augusti 2020 

 Bilaga till revidering av taxor för uthyrning av lokaler samt för Bro 

simhall 

 Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3 

december 2019 
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 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019 

 Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 mars 

2020 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2020 

 Jämförelser med andra kommuners taxor 2017 

Ärendet 

Under 2018–2019 genomfördes en utredning av det totala ekonomiska 

föreningsstödet inom hela kommunen. Utredningen ledde till utvecklingen av 

ett nytt ekonomiskt stödsystem för föreningar och offentliga arrangemang för 

kommunens invånare. Det nya stödsystemet förväntas vara färdigbearbetat 

under hösten 2020. I samband med detta genomfördes också en översyn av 

taxor.  

Kultur-och fritidsnämnden fattade den 3 december 2019 beslut om ett förslag 

till reviderade taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar i Upplands-Bro 

kommun. I Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse framgår att en 

revidering av lokaltaxor av uthyrning av lokaler och anläggningar senast 

genomfördes 2012. Kultur- och fritidskontoret konstaterar i sin utredning att 

driftkostnader för lokaler och anläggningar liksom underhållsbehov har ökat 

sedan dess.  

Den 31 mars 2020 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om ett förslag till 

reviderade taxor även för Bro simhall. Simhallens taxor justerades senast 2014 

och Kultur- och fritidsnämnden bedömer att taxorna nu behöver justeras. 

Utgångspunkten i förslaget är att taxorna ska vara rimliga för att ge 

kommunens invånare möjlighet att besöka anläggningen och samtidigt kunna 

finansiera underhåll och verksamhet i simhallen. 

Förslag till nya taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar 

Kundkategorier 

När det gäller kundkategorierna som redovisas nedan har Kultur- och 

fritidsnämndens förslag gällande ålder i A-kund och B-kund ändrats till en 

brytning vid 25 år istället för vid 20 år för att matcha riksidrottsförbundets 

åldersindelning.  

En justering har även skett gällande nämndens förslag till K-kund som har 

ändrats till benämningen E-kund. Förutom kommunens verksamheter 

innefattas i detta förslag även friskolor och fristående förskolor i E-

kundskategorin. Detta för att friskolor och fristående förskolor ska ha samma 

möjligheter och förutsättningar som skolor och förskolor i kommunens regi. 

Företag utöver friskolor och fristående förskolor klassas i kundgrupp D. 
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Bilagor 

 Bilaga till revidering av taxor för uthyrning av lokaler samt för Bro 

simhall 

 Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3 

december 2019 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019 

 Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 mars 

2020 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2020 

 Jämförelser med andra kommuners taxor 2017 

 

Beslut sänds till 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Taxor och avgifter, bidrag - nuläge

• Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att 

revidera Kultur- och fritidsnämndens bidrag och bidragsregler samt 

taxor och avgifter.

• Bidragsreglerna har i stort sätt varit oförändrade sedan 1980 trots en 

revidering 2011. 

• Omförhandla alla avtal med föreningar som har uppdragbidrag

• Taxorna oförändrade sedan 2012, 7,45 %

• Behov av att förändra kategorierna
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Kategorier

• A-kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier 

registrerade och verksamma i kommunen, för barn- och ungdomsverksamhet 

upp till 20 år.

• B-kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier 

registrerade och verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet över 20 år.

• C-kund: Föreningar, privatpersoner och företag folkbokförda i Upplands-

Bro kommun.

• D-kund: Kunder utanför Upplands-Bro kommun.
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Nytt förslag kategorier

• A-kund: Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och politiska partier 

registrerade och verksamma i kommunen, för barn- och ungdomsverksamhet 

till och med 25 år.

• B-kund: Bidragsberättigade föreningar, pensionärer- och 

funktionshinderområdet, studieförbund och politiska partier registrerade och 

verksamma i kommunen, för vuxenverksamhet från 26 år.

• C-kund: Övriga föreningar och privatpersoner folkbokförda i Upplands-Bro 

kommun.

• D-kund: Företag samt kunder utanför Upplands-Bro kommun.

• E-kund: Friskolor, fristående förskolor och kommunens verksamheter.
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Vi i jämförelse 2020

TAXA/AVGIFT A B C D A B C D A B C D

Upplands-Bro 0 40 150 300 0 30 100 210 0 75 225 360

Förslag på ny taxa 60 250 360 50 200 300 150 300 900

Tyresö 0 260 615 1210 0 120 215 0 300

Gotland 77 77 500 58 58 256 84 84 165

Huddinge 0 200 400 600 0 100 200 300 0 255 710 1065

Danderyd 65 220 560 40 130 275

Upplands-Väsby 39 222 389 333 28 111 167

Ekerö 0 250 500 0 150 225 0 250 500

Järfälla 35 95 180 250 35 95 180 250

Värmdö 40 120 315 30 60 175 80 180 550 850

Botkyrka 100 100 375 60 60 200 75 300 500

Sigtuna 35 75 405 25 55 125 440 440 735

Enköping 90 160 320 offert 60 110 250 150 200 8008 819 709 2693 36 079 368 829 084 185

Snitt 69 182 471 673 48 108 237 380 207 298 698 1138

Sporthall Gymnastiksal Ekhammarscenen/aula
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Fortsättning

TAXA/AVGIFT A B C D A B C D A B C D A B C D

Upplands-Bro 0 60 200 360 0 120 240 450 0 120 240 450 0 300 700 1200

Förslag på ny taxa 0 80 300 450 0 150 300 600 0 150 300 600 0 300 800 1400

Tyresö 0 110 230 0 380 1370 1370 0 380 1370 1370 110 595 1070 1070

Gotland 84 84 165 70 70 320 84 84 513

Huddinge 0 175 350 700 0 300 600 900 0 210 420 630

Danderyd 100 550 offert 55 300 offert

Upplands-Väsby 39 222 777 39 333 555 333

Ekerö 0 150 225 0 250 500 0 250 500

Järfälla 45 105 45 105 180 235 900 1700

Värmdö 40 80 150 300 50 200 510 50 200 510 400 500 1100

Botkyrka 60 60 325 150 150 450 150 150 450 400 400 1200

Sigtuna 374 374 615 35 55 440 35 55 860 285 440 1540

Enköping 150 200 360 0 1500 3500 90 160 320 450 600 900708 293 620 0 6707 6220 48 347 918 880 835 4 0

Snitt 142 144 291 453 70 218 671 2073 78 196 538 928 269 473 1059 1323

VinterplanMatsal Naturgräs 11 Konstgräs 11
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Simhall

TAXA/AVGIFT Barn Pensionär Ung/pensionär Vuxen
Upplands-Bro 20 30 30 60
Tyresö 60 105 60 105
Gotland 35 35 55
Huddinge 0 40 20 60
Danderyd 40 85 40 85
Upplands-Väsby 60 105 60 105
Ekerö
Järfälla 60 105 60 105
Värmdö 85 135 85 135
Botkyrka 20 25 20 50
Sigtuna 40 40 85
Snitt 42 69 45 85

Föreslagen taxa: 5 kr höjning på lösbiljett 
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Förslag för 2021
Räkneexempel på utfall för intäkter vid nya taxor som bygger på samma boknigningsgrad som 2019.

Intäkt 2019 Taxa nu
Taxa efter 

höjning
Ny intäkt 
simulerad

Ökning summa

sporthall B-kund 60000 40 60 90000 30000
sporthall C-kund 43500 150 250 71810 28310
sporthall D-kund 4050 300 500 6764 2714
samlingssal (ej matsal) 
B-kund

13950 60 80 18553 4603

samlingssal (ej matsal) 
C-kund

37000 200 300 55500 18500

samlingssal (ej matsal) 
D-kund

22000 360 510 31240 9240

gymnastiksal B-kund 96157 30 50 160582 64425
gymnastiksal C-kund 134000 100 200 268000 134000
gymnastiksal D-kund 35900 210 360 56722 20822



    r uthyrning av lokaler och anläggningar samt för Bro simhall - KS 20/0047-4 Revidering av taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar samt för Bro simhall : Bilaga till revidering av taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar samt Bro simhall

Fortsättning

Intäkt 2019 Taxa nu
Taxa efter 

höjning
Ny intäkt 
simulerad

Ökning summa

fotbollsplaner B-kund 43800
fotbollsplaner C-kund 8500
fotbollsplaner D-kund 107000
Fotbollshall B-kund (arr) 108590 400 450 121620 13030
Fotbollshall C-kund (arr) 29650 1000 1100 32615 2965
Fotbollshall D-kund (arr) 64800 1800 1950 69120 4320
Kungsängens sporthall B 
(arr)

27740 340 390 31900 4160

Kungsängens sporthall C 
(arr)

1560 390 490 1965 405

Kungsängens sporthall D 
(arr)

165000 690 840 201300 36300

Totalt 431784



       ler och anläggningar samt för Bro simhall - KS 20/0047-4 Revidering av taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar samt för Bro simhall : Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3 december 2019 - Lokaltaxa 2020.pdf

 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (19)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-03 

 

 

§ 55 Lokaltaxa 2020 
 Dnr KFN 19/0197 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för 

uthyrning av lokaler och anläggningar. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Hibo Salad Ali (S) reserverar sig 

till förmån för eget förslag till beslut med följande text: 

”Vi socialdemokrater tycker att det är fel att höja lokaltaxor eftersom det kan 

påverka den totala nyttjandegraden av våra lokaler och anläggningar negativt 

och särskilt i de stora idrottshallarna.” 

Intresse av att hyra lokaler i Upplands-Bro kommun kan minska och därmed 

även attraktionskraften av vår kommun. Färre personer kommer att upptäcka 

och besöka kommunen. 

Det kan finnas risk för att föreningar bokar tider i grannkommuner och våra 

lokaler och anläggningar står tomma. Vi har investerat betydande medel i våra 

anläggningar i syfte att hjälpa föreningslivet att utvecklas och jobba aktivt med 

motion och rörelse bland kommuninvånare. 

Vi socialdemokrater tycker att dagens nivå på lokaltaxor är rimliga och 

garanterar en fortsatt bra nivå av föreningsaktiviteter samt hög grad av 

nyttjande av gemensamma ytor vilket i slutända får en mycket positiv inverkan 

på folkhälsa samt välmående.” 

Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och 

ställer sig bakom Socialdemokraternas reservationstext.  

Sammanfattning 

Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den 

demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i 

arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då 

vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer. 

Då bidragsutredningen som genomfördes 2018 nu leder till ett nytt stödsystem 

är det naturligt att taxorna också revideras. Senast taxorna reviderades var 2012 

och sedan dess har driftkostnaderna och underhållsbehovet ökat. 

I underlag till budget 2020 var höjda taxor en viktig del för att nämnden ska 

klara en budget i balans 2020. Det innebär att taxeändringarna behöver göras 

från 1 januari 2020.   
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-03 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för 

uthyrning av lokaler och anläggningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialdemokraterna yrkar genom Naser Vukovic (S) avslag och yrkar på 

oförändrad lokaltaxa under år 2020. 

Khalouta Simba (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kultur- och 

fritidskontorets förslag till beslut samt Socialdemokraternas förslag till beslut 

om avslag samt yrkande om oförändrad lokaltaxa till och med 2021. 

Ordföranden ställer dem mot varandra och finner att nämnden beslutar i 

enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kultur- och 

fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att ärendet beslutas i enlighet med kontorets förslag till beslut 

röstar ”ja” och den som vill att ärendet beslutas i enlighet med 

Socialdemokraternas förslag röstar ”nej”. Efter omröstning finner ordföranden 

7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. Han konstaterar därefter att Kultur- och 

fritidsnämnden har fattat beslut i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Paul Gustafsson (M) X   

Mats Högberg (M) X   

Linus Stefansson (KD) X   

Anders Eklöf (L) X   

Katarina Olofsson (SD) X   

Richard Ramstedt (SD) X   

Naser Vukuvic (S)  X  

Seid Alajbegovic (S)  X  

Hibo Salad Ali (S)  X  

Khalouta Simba (V)  X  

Mattias Peterson (C) X   
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-03 

 

 

Under upprop lämnas 7 ja-röster och 4 nej-röster. Ingen ledamot eller 

tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.  

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se 

2019-11-17 KFN 19/0197  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Lokaltaxa 2020 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ny taxa för 

uthyrning av lokaler och anläggningar. 

Sammanfattning 

Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den 

demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i 

arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då 

vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer. 

Då bidragsutredningen som genomfördes 2018 nu leder till ett nytt stödsystem 

är det naturligt att taxorna också revideras. Senast taxorna reviderades var 2012 

och sedan dess har driftkostnaderna och underhållsbehovet ökat. 

I underlag till budget 2020 var höjda taxor en viktig del för att nämnden ska 

klara en budget i balans 2020. Det innebär att taxeändringarna behöver göras 

från 1 januari 2020.   

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2019. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-03-31 

 

 

§ 18 Revidering av taxor för Bro simhall 
 Dnr KFN 20/0057 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Kultur- och fritidskontorets förslag 

om revidering av taxor för Bro simhall och sänder det vidare till 

Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Naser Vukovic (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 

beslut med följande text: 

”Socialdemokraterna anser att dagens nivå av taxor är rimliga. De är viktiga för att 

bibehålla en bra omsättning av besökare och tjänster i Brohuset. Det bidrar till att 

mötesplatser i kommunen görs tillgängliga vilket i sin tur gynnar övrig kommunal och 

privat verksamhet, inte minst för företagarna i Bro centrum som har uppenbarliga 

svårigheter med lönsamheten.” 

Khurshid Chowdhury (V) ansluter till Socialdemokraternas reservation. 

Sammanfattning 

Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den 

demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i 

arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då 

vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer. 

Simhallens taxor justerades senast 2014 och det är nu inför budgetarbetet 

naturligt att också dessa taxor revideras.   

I underlag till budget 2020 var höjda och reviderade taxor en viktig del för att 

nämnden ska klara en budget i balans 2020. Dock var inte simhallens taxor 

med då. Ändringen bör göras omgående efter beslut i Fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2020. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Kultur- och fritidskontorets förslag 

om revidering av taxor för Bro simhall och sänder det vidare till 

Kommunfullmäktige för beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Naser Vukovic (S) yrkar på avslag på Kultur- och fritidskontorets förslag till 

beslut och yrkar istället för oförändrad taxa för Bro simhall. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-03-31 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 

förslag om avslag. Han frågar därefter om ärendet ska avgöras idag och finner 

bifall. Han frågar därefter om Kultur- och fritidsnämnden kan besluta i enlighet 

med kontorets förslag till beslut och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se 

2020-03-16 KFN 20/0057  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Revidering av taxor för Bro simhall 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Kultur- och fritidskontorets förslag 

om revidering av taxor för Bro simhall och sänder det vidare till 

Kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 

Kommunen växer och står inför ekonomiska utmaningar framöver då den 

demografiska utvecklingen innebär att allt fler ska försörjas av allt färre i 

arbetsför ålder. Dessutom står kommunen inför stora investeringar framöver då 

vi behöver klara av volymökningarna i samtliga välfärdssektorer. 

Simhallens taxor justerades senast 2014 och det är nu inför budgetarbetet 

naturligt att också dessa taxor revideras.   

I underlag till budget 2020 var höjda och reviderade taxor en viktig del för att 

nämnden ska klara en budget i balans 2020. Dock var inte simhallens taxor 

med då. Ändringen bör göras omgående efter beslut i Fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2020. 

Ärendet 

Nedan följer förslag till nya taxor i simhall och gym samt redovisade skillnader 

i procent och kronor.  

 

ENTREPRISER SIMHALL  

   

Enkelbiljett 

Avgift idag Nytt förslag Skillnad 

% 

Skillnad 

kr 

Barn 2-11 20 kr 25 kr 25% 5 kr 

Ungdom 12-17 30 kr 35 kr 17% 5 kr 

Pensionär  30 kr 35 kr 17% 5 kr 

Vuxen 18 år 60 kr 65 kr 8% 5 kr 

Familj (1+3) 100 kr 110 kr 10% 10 kr 

Familj (2+3) 150 kr 160 kr 7% 10 kr 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2020-03-16 KFN 20/0057 

 
 

 

Rabatthäfte 10 klipp 

Avgift idag Nytt förslag Skillnad 

% 

Skillnad 

kr 

Barn 2-11 150 kr 175 kr 17% 25 kr 

Ungdom 12-17 200 kr 220 kr 10% 20 kr 

Pensionär  200 kr 220 kr 10% 20 kr 

Vuxen 18 år 500 kr 550 kr 10% 50 kr 

Familj (1+3) 825 kr 900 kr 9% 75 kr 

Familj (2+3) 1 250 kr 1 350 kr 8% 100 kr 

 
    

Halvårskort 183 dagar 

Avgift idag Nytt förslag Skillnad 

% 

Skillnad 

kr 

Vuxen 18 år 700 kr 800 kr 14% 100 kr 

Pensionär  400 kr 450 kr 13% 50 kr 

 
    

Helårskort 

Avgift idag Nytt förslag Skillnad 

% 

Skillnad 

kr 

Vuxen 18 år 1 200 kr 1 350 kr 13% 150 kr 

Pensionär  700 kr 800 kr 14% 100 kr 

 
    

Vattengymnastik 

Avgift idag Nytt förslag Skillnad 

% 

Skillnad 

kr 

En gång vuxen 60 kr 65 kr 8% 5 kr 

En gång pensionär 50 kr 55 kr 10% 5 kr 

En gång ungdom fr. 12 år 50 kr 55 kr 10% 5 kr 

10-klipp Vuxen 500 kr 550 kr 10% 50 kr 

10-klipp Pensionär 400 kr 450 kr 13% 50 kr 

Halvårskort Vuxen 1 000 kr 1 100 kr 10% 100 kr 

Helårskort Vuxen 1 800 kr 1 950 kr 8% 150 kr 

Halvårskort Pens/Ung 1 000 kr 1 000 kr 0% 0 kr 

Helårskort Pens/Ung 1 800 kr 1 800 kr 0% 0 kr 

   

 

 

Kombi-Halvårskort 

Avgift idag Nytt förslag Skillnad 

% 

Skillnad 

kr 

Sim + Gym 1 500 kr 1 650 kr 10% 150 kr 

Sim + Gym Pensionär 800 kr 900 kr 13% 100 kr 

Sim + vattengympa 1 500 kr 1 650 kr 10% 150 kr 

Sim + vattengympa + Gym 1 800 kr 2 000 kr 11% 200 kr 

Sim + vattengympa + Gym 

pensionär 

finns ej i dag 1 500 kr     

 

 

 
  

 

 Kombi-Helårskort Avgift idag Nytt förslag Skillnad Skillnad 
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Datum Vår beteckning 3 (5)  
2020-03-16 KFN 20/0057 

 
 

 

% kr 

Sim + Gym 2 500 kr 2 750 kr 10% 250 kr 

Sim + Gym Pensionär 1 400 kr 1 550 kr 11% 150 kr 

Sim + vattengympa 2 500 kr 2 750 kr 10% 250 kr 

Sim + vattengympa + Gym 3 000 kr 3 300 kr 10% 300 kr 

Sim + vattengympa + Gym 

pensionär 

finns ej i dag 2 000 kr     

   

 

 ENTREPRISER GYM 

   

Enkelbiljett 

Avgift idag Nytt förslag Skillnad 

% 

Skillnad 

kr 

Vuxen/Pensioär 60 kr 65 kr 8% 5 kr 

     

Månadskort 

Avgift idag Nytt förslag Skillnad 

% 

Skillnad 

kr 

Vuxen/Pensioär 300 kr 350 kr 17% 50 kr 

     

Halvårskort 183 dagar 

Avgift idag Nytt förslag Skillnad 

% 

Skillnad 

kr 

Vuxen 18 år 1 000 kr 1 100 kr 10% 100 kr 

Pensionär  400 kr 450 kr 13% 50 kr 

     

Helårskort 

Avgift idag Nytt förslag Skillnad 

% 

Skillnad 

kr 

Vuxen 18 år 1 800 kr 1 900 kr 6% 100 kr 

Pensionär  finns ej i dag 850 kr     

   

 

 HYRA BASSÄNG 

  

 

 

Bassäng 

Avgift idag Nytt förslag Skillnad 

% 

Skillnad 

kr 

Stora bassängen               

Utanför ordinarie öppetider   

1000 kr/timme 

* 

  

  

Lilla bassängen                             

C-kund och D-kund 

300 kr 

400 kr 

33% 

100 kr 

*Simklubb simmar utan kostnad 

    

Kombi-Halvårskort 

  

 

 Sim + Gym 1 500 kr 1 650 kr 10% 150 kr 

Sim + Gym Pensionär 800 kr 900 kr 13% 100 kr 

Sim + vattengympa 1 500 kr 1 650 kr 10% 150 kr 
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Datum Vår beteckning 4 (5)  
2020-03-16 KFN 20/0057 

 
 

 

Sim + vattengympa + Gym 1 800 kr 2 000 kr 11% 200 kr 

Kombi-Helårskort 

  

 

 Sim + Gym 2 500 kr 2 750 kr 10% 250 kr 

Sim + Gym Pensionär 1 400 kr 1 550 kr 11% 150 kr 

Sim + vattengympa 2 500 kr 2 750 kr 10% 250 kr 

Sim + vattengympa + Gym 3 000 kr 3 300 kr 10% 300 kr 

GYM 
    

Enkelbiljett Avgift idag Nytt Förslag Skillnad % Skillnad kr 

Vuxen/Pensionär 60 kr 65 kr 8% 5 kr 

Månadskort 
Avgift idag Nytt Förslag Skillnad % Skillnad kr 

Vuxen/Pensionär 300 kr 350 kr 17% 50 kr 

Halvårskort 183 dagar 
Avgift idag Nytt Förslag Skillnad % Skillnad kr 

Vuxen 18 år 1 000 kr 1 100 kr 10% 100 kr 

Pensionär  400 kr 450 kr 13% 50 kr 

Helårskort 
Avgift idag Nytt Förslag Skillnad % Skillnad kr 

Vuxen 18 år 1 800 kr 1 900 kr 6% 100 kr 

Pensionär  Finns ej 850 kr     
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Datum Vår beteckning 5 (5)  
2020-03-16 KFN 20/0057 

 
 

 

 
 

Barnperspektiv 

Simhallen bidrar till att skapa en god folkhälsa samt aktiva och välmående 

invånare. Simhallen är en viktig plats för många barnfamiljer. Det är i vår 

simhall som många barn skapar vattenvana och lär sig simma med sina 

vårdnadshavare eller andra vuxna i barnens närhet. Detta bidrar till att minska 

drunkningsolyckor och tillbud vid vatten. Det är vid stor vikt att taxorna hålls i 

en rimlig nivå för att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att besöka vår 

anläggning.  

Kultur- fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen  

  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

karin haglund@upplands-bro.se 

2020-08-25 KS 20/0159  

Kommunstyrelsen 
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Biblioteksplan för Upplands-Bro kommun 2020-
2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksplan för 2020-2023 antas. 

Sammanfattning 

Enligt bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för sin 

verksamhet. En biblioteksplan syftar till att i samverkan ta tillvara de 

biblioteksresurser som finns samt stärka och förtydliga bibliotekets roll i 

kommunens utvecklingsarbete. 

Den 18 februari 2020 beslutade Kultur-och fritidsnämnden att överlämna ett 

förslag på biblioteksplan för 2020-2023 till Kommunfullmäktige. 

Förslaget har utarbetats med förändringar som utgått ifrån Upplands-Bro 

kommuns aktuella övergripande mål, nya skrivningar i bibliotekslagen samt 

förändringar i omvärlden – i kommunen, regionalt och nationellt. Vidare har 

dokumentet korrigerats för att göra det mer lättläst och tillgängligt.  

Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga i ärendet.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2020 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 

mars 2020. 

 Biblioteksplan för Upplands-Bro kommun 2016-2019 med ändringar. 

 Biblioteksplan för Upplands-Bro kommun 2020-2023 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2020. 

Barnperspektiv 

En stor del av bibliotekets verksamhet riktar sig till barn och ungdomar. I den 

nya planen tydliggörs bibliotekets uppdrag att arbeta läsfrämjande vilket är 

viktigt i ett samhälle där läsandet sjunker hos såväl barn som vuxna. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-08-25 KS 20/0159 

 
 

Biblioteket fyller också en viktig funktion som fysisk mötesplats för barn och 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-02-18 

 

 

§ 8 Biblioteksplan 2020-2023 
 Dnr KFN 20/0009 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets förslag till 

biblioteksplan för 2020-2023 som sitt eget till Kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 

Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen 

för bibliotekets utveckling under mandatperioden. Därför är en revidering 

genomförd och en biblioteksplan för perioden 2020-2023 är framtagen. 

Enligt Bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för sin 

verksamhet. En biblioteksplan syftar till att i samverkan ta tillvara de 

biblioteksresurser som finns samt stärka och förtydliga bibliotekets roll i 

kommunens utvecklingsarbete.  

Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 - Biblioteksplan för Upplands-Bro 2020-2023 

 Bilaga 2 – Biblioteksplan 2016-2019 med ändringar 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets förslag till 

biblioteksplan för 2020-2023 som sitt eget till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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1. Inledning  
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för sin verksamhet. En 

biblioteksplan syftar till att i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns samt 

stärka och förtydliga bibliotekets roll i kommunens utvecklingsarbete.  

Biblioteksplanen för Upplands-Bro kommun är ett politiskt beslutat styrdokument som 

anger inriktningen för bibliotekets utveckling under perioden 2020 - 2023. 

Biblioteksplanen är ett stöd i frågor som rör utvecklingen av bibliotek, kunskap och 

livslångt lärande.  

Biblioteksplanen utgör grunden för folkbibliotekets årliga arbete. Uppföljning sker 

regelbundet i samband med folkbibliotekets verksamhetsberättelse och genom 

brukarundersökningar. 

 

Biblioteksplanen utgör grunden för folkbibliotekens årliga arbetsplan där konkreta 

åtgärder, ansvarsfördelning, tidplaner och finansiering för olika insatser anges. 

Uppföljning sker regelbundet i samband med folkbibliotekens verksamhetsberättelse och 

genom brukarundersökningar. 

 
Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande 

demokratiska värderingar med yttrandefriheten som grund och utgångspunkten att alla ska 

ges möjlighet att delta i kulturlivet.   

 

Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande 

demokratiska värderingar med yttrandefriheten som grund och utgångspunkten att alla 

ska ges möjlighet att delta i kulturlivet. Kulturpolitiken ska bl.a. främja bildning, 

internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, särskilt uppmärksamma barns och 

ungas rätt till kultur m.m. De föreslagna målen för folkbiblioteken har sin utgångspunkt i de 

nationella målen och även EU:s åtta nyckelkompetenser. 

 

Folkbiblioteket har en viktig funktion som fria, neutrala mötesplatser för gemenskap i 

samhället där medborgarna kostnadsfritt kan låna media och ta del av ett brett informations- 

och kulturutbud på egna villkor.  

 

Folkbiblioteken har en viktig funktion som fria, neutrala mötesplatser för gemenskap i 

samhället där medborgarna kostnadsfritt kan låna media och ta del av ett brett informations  

och kulturutbud på egna villkor, vilket är en av förutsättningarna för en väl fungerande 

demokrati. 

 

Folkbiblioteket har en viktig demokratisk roll. Det är en öppen plats, till för alla att söka 

information. Minst lika viktigt är folkbibliotekets stora utbud av media samt personalens 

kompetens.  

Folkbiblioteken har en viktig demokratisk roll, en fysisk plats öppen för alla att söka 

information, analog och digital. Minst lika viktigt är folkbibliotekens utbud vad gäller 

tillgång till flera källor och personalens kompetens att förmedla en källkritisk hållning i 

dagens informationsbrus. 
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Folkbiblioteket utgör också en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barn till 

läslust och bidra till barns språk-, skriv- och läsutveckling.  Sedan 1 januari 2020 är 

Barnkonventionen svensk lag och folkbiblioteket arbetar aktivt med barn och ungas 

delaktighet och perspektiv. 

 

2. Omvärlden 
 
Det finns utvecklingstendenser som påverkar biblioteksverksamheten. Läsandet sjunker hos 

barn och unga såväl som hos vuxna, vilket gör bibliotekets uppdrag att arbeta läsfrämjande 

allt mer viktigt. Många har behov av lättläst litteratur. Fler invånare med annat modersmål 

än svenska innebär ökad efterfrågan på böcker och information på andra språk. Samtidigt 

som befolkningsökningen i kommunen är alltjämt hög, blir befolkningen äldre och äldre. 

Den digitala klyftan ökar. Många besöker biblioteket för att få digital hjälp. Kommunens 

invånare förväntar sig digital tillgänglighet och interaktion. Därför ska biblioteket ligga i 

framkant digitalt. Samtidigt kvarstår människors behov av att få mötas även i den fysiska 

verkligheten. Kulturhuset och Brohuset fungerar som demokratiska mötesplatser och 

kulturella arenor där biblioteken utgör basen. Upplands-Bro är en expansiv kommun. Det är 

viktigt att medborgarnas tillgång till kultur och folkbibliotekstjänster ingår i kommunens 

övergripande planering för nya bostadsområden, skolor, omsorg och annan infrastruktur. 

Det finns allmänna utvecklingstendenser som påverkar biblioteksverksamheten: 

människors nya livsstilar och förändrade beteenden vid informationssökning, fler virtuella 

kommunikationsplattformar och nya möjligheter att hämta och lagra information. I det 

sammanhanget har biblioteken en funktion i dagens samhälle. Samtidigt som nya virtuella 

mötesplatser växer fram kvarstår människors behov av att få mötas även i den fysiska 

verkligheten. De satsningar som gjorts på Kulturhuset och Brohuset som demokratiska 

mötesplatser och kulturella arenor där biblioteken utgör basen, syftar till att fortsätta 

utveckla en efterfrågad, angelägen och attraktiv verksamhet för alla åldrar. 

Befolkningsökningen i kommunen är alltjämt hög och Upplands Bro är en expansiv 

kommun (se uppdaterad statistik på www.upplands bro.se). Därför är det viktigt att 

medborgarnas tillgång till kultur och folkbibliotekstjänster ingår i kommunens övergripande 

planering för nya bostadsområden, skolor, omsorg och annan infrastruktur. 
 

 

3. Ansvar och styrning 
 

Biblioteksplanen för Upplands-Bro kommun är ett politiskt styrdokument. Den utgår från 

individens behov av biblioteksverksamhet.  

Biblioteksplanen för Upplands Bro kommun är ett politiskt styrdokument. Den utgår från 

individens behov av biblioteksverksamhet. Den övergripande visionen om kommunen som 

ger plats ska prägla all biblioteksverksamhet. Ledorden nyfikenhet, omtanke och liv ska 

genomsyra hela verksamheten. 
 

Kommunen 

Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunfullmäktige ansvar för mål, finansiering, 

information och uppföljning av folkbiblioteksverksamheten. Skollagen anger att 

grundskolor och gymnasieskolor ska ha tillgång till skolbibliotek och för de kommunala 

skolornas bibliotek ansvarar Utbildningsnämnden.  
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Kultur  och fritidsnämnden har enligt Kommunfullmäktige ansvar för mål, finansiering, 

information och uppföljning av biblioteksverksamheten i enlighet med bibliotekslagen. 

Skollagen anger att grundskolor och gymnasieskolor ska ha tillgång till skolbibliotek 

och där ligger ansvaret på Utbildningsnämnden 
 

Upplands-Bro kommun eftersträvar engagerade och aktiva medborgare som vill påverka 

biblioteken att utveckla sina tjänster. Användarnas samspel med bibliotekspersonalen är 

avgörande för bibliotekens utveckling.  

Regionalt 

Det är av stor vikt att Upplands-Bro bibliotek samarbetar med övriga aktörer i länet. Ett 

regionalt samarbete inom biblioteksverksamheten ger goda förutsättningar för bättre service 

till medborgarna, effektivare resursutnyttjande, snabbare teknikutveckling och en höjd 

kompetensnivå.  

Det är av stor vikt att Upplands Bro samarbetar med övriga aktörer i länet för att uppnå en 

regional utveckling av kulturlivet. I detta sammanhang är den regionala biblioteksplanen för 

Stockholms län av stor betydelse. Ett regionalt samarbete inom biblioteksverksamheten ger 

goda förutsättningar för bättre service till medborgarna, effektivare resursutnyttjande, 

snabbare teknikutveckling och en höjd kompetensnivå. 
 

Nationellt 

De nationella kulturpolitiska målen som beslutades i riksdagen år 2009 är följande: 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor,  

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,  

 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,  

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

Internationellt  

En viktig utgångspunkt för folkbibliotekens verksamhet är Unesco:s folkbiblioteksmanifest 

som antogs år 1994. Där sägs bl.a. att ”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling 

är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade 

medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en 

aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas eget deltagande i utvecklingen av demokratin är 

beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap och, 

tankar, kultur och information.”  

Biblioteket arbetar också som en del i kommunens hållbarhetsarbete, där FN:s Agenda 2030 

utgör ramverket. Mål nr 4 ”God utbildning för alla” är kanske det mest relevanta eftersom 

biblioteket har en omfattande verksamhet som syftar till att öka barn och ungas språk- och 

läsutveckling.  

 

Ytterligare en viktig aspekt för folkbibliotekens verksamhet är EU:s åtta nyckelkompetenser 

för ett livslångt lärande. Kompetenser definieras här som en kombination av kunskaper, 

färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är 
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den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, 

social integration och sysselsättning. Denna referensram omfattar följande 

nyckelkompetenser:  
• Kommunikation på modersmålet  

• Kommunikation på främmande språk  

• Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens  

• Digital kompetens  

• Lära att lära  

• Social och medborgerlig kompetens  

• Initiativförmåga och företagaranda  

• Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer  

Alla nyckelkompetenserna anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett 

framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. 

 

4. Mål och vision 

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas mot 2035. 

Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats”. Visionen omsätts i 

ett strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i ett utåtriktat perspektiv för att 

beskriva hur Upplands-Bro som kommun skapar förutsättningarna för service och nytta för 

invånarna. 

 

• Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva 

och samhället i stort.  

• Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare 

är god.  

• Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och 

nästa generations invånare.  

• Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och 

känner trygghet i vardagen.  

• Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och 

samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.  

• I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.  

Utgångspunkten för biblioteksplanen är kommunens vision Upplands Bro  kommunen 

som ger plats och nio kommunövergripanda mål där nedanstående är de mest relevanta: 

• En kommun för alla 

• En grön kommun i utveckling 

• En kommun som växer 

• Ett växande kultur  och fritidsutbud 

• En kommun med god ekonomi och uppföljning 

• En attraktiv arbetsgivare 

• Vi lyfter skolan 

 

Kultur  och fritidsnämnden har utifrån dessa formulerat följande mål som är relevanta 

för biblioteksverksamheten. Kultur  och fritidsnämnden ska: 

• erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga ytor inom sitt område 

• ställa miljökrav vid upphandlingar och vid nyinvesteringar i fastigheter inom 

nämndens område 
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• delta i planprocesser så att nämndens kompetens tas tillvara 

• erbjuda ett efterfrågat kultur  och fritidsutbud av hög kvalitet 

• verka för jämställdhet inom sitt område 

• möjliggöra spontanaktiviteter 

• skapa bra förutsättningar för föreningslivet 

• verka för inspirerande miljöer 

• verka för att personalen trivs 

 

4.1 Folkbiblioteket – uppdrag  

I Upplands-Bro kommun finns två enheter, lokaliserade dels till Bro, dels till Kungsängen. 

Biblioteket har också ett uppdragsavtal med Försvarsmakten om drift av biblioteket på 

Livgardets regemente.  

I Upplands Bro kommun finns två enheter, lokaliserat dels i Bro, dels i Kungsängen. 

Biblioteket har också ett uppdragsavtal med Försvarsmakten om drift av biblioteket på 

Livgardets regemente. Dessutom finns det biblioteksservice i Tibble läshörna genom ett 

driftsavtal med pensionärsföreningar. 

 

Folkbibliotekens uppdrag finns beskrivet i bibliotekslagen:  

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det 

allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 

upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 

I bibliotekslagen står att alla folkbibliotek ska medverka till att skapa ett intresse för kultur 

och ge möjlighet till kulturella upplevelser. Det ska vara en attraktiv mötesplats för alla och 

utgöra ett aktivt stöd i det livslånga lärandet. Verksamheten ska hålla god kvalitet och 

utvecklas i takt med det nya kunskaps-och IT-samhället. Folkbiblioteket ska också 

samarbeta med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling, erbjuda barn och 

ungdomar kulturupplevelser i den dagliga miljön, samt ägna särskild uppmärksamhet åt 

vissa prioriterade grupper.  

4 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsvariationer, bland annat genom att utifrån deras olika behov och 

förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 

information. 

5 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 

nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat 

genom att erbjuda litteratur på 

    1. de nationella minoritetsspråken, 

    2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

    3. lättläst svenska. 
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4.2 Folkbiblioteket – vision och strategier 

Utifrån de nationella kulturpolitiska målen, bibliotekslagen och kommunens styrdokument 

har Upplands-Bro bibliotek formulerat följande vision: 

Angeläget, lustfyllt och ditt 

Angeläget: Biblioteket ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande och individuell 

utveckling. Biblioteket ska bidra till digital jämlikhet och ge förutsättningar för fri 

åsiktsbildning. Det ska medverka till att människor får god tillgång till information och 

förutsättningar för källkritiskt tänkande. Biblioteket ska ha riktade bibliotekstjänster till 

förskoleverksamhet och verksamheter inom omsorg för personer med funktionsvariationer.  

Lustfyllt: Biblioteket ska erbjuda medier och aktiviteter som speglar samtid och kulturarv. 

Verksamheten ska stimulera till läsande, språkutveckling, berättande och bildning. 

Biblioteken ska vara välkomnande och inspirerande miljöer där alla får ett gott och öppet 

bemötande. De ska också vara variationsrika arenor för konst och kultur som stimulerar till 

möten, idéer, debatt och samtal. 

Ditt: Biblioteket ska erbjuda lättillgängliga bibliotekstjänster för alla, fysiskt och virtuellt, i 

takt med samtiden. Bibliotekets öppettider ska vara generösa utifrån användarnas behov. 

Utbudet och tjänsterna ska vara väl kända och användarna ska ha ett reellt inflytande över 

biblioteksverksamheten.  

Utifrån detta har Upplands-Bro bibliotek följande strategiska inriktningar: 

 Insatser som stimulerar kunskapsutveckling och livslångt lärande  

o öka språk- och läsutveckling 

o läsfrämjande- och skrivinspirerande verksamhet 

o flera sorters media 

o flera olika språk inklusive de nationella minoritetsspråken 

o media anpassade för personer med funktionsvariationer  

o Prioritera barn och unga 

 Insatser som stimulerar kunskapsutveckling och livslångt lärande 

o Fortsätta satsningarna på verksamhet som syftar till att öka språk  och 

läsutveckling 

o Fortsätta satsningarna på läs  och skrivinspirerande verksamhet 

o Fortsätta satsa på flera sorters medier och på flera olika språk 

o Prioritera barn och unga 

 

 Fortsatt utveckling av biblioteken som mötesplatser och kulturella arenor 

o Biblioteken ska vara inbjudande platser för möten mellan människor, det 

bekanta och det okända, mellan det fysiska och det virtuella, mellan dåtid, 

samtid och framtid. 

o Biblioteken ska vara neutrala demokratiska rum som vidgar världen och 

möjliggör möten mellan olika kulturer. 

o Bibliotekslokalerna ska utformas så att de är attraktiva och tillgängliga. 

Utrymme ska finnas för gemenskap, enskildhet och kommunikation. 

 Utvecklad samverkan 

o med förskola/skola, skolbiblioteken och föreningslivet, 
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o uppsökande verksamheten, 

o finskt förvaltningsområde. 

 

4.3 Skolbiblioteket – uppdrag 
I kommunen finns idag totalt 25 förskolor, 13 grundskolor, en gymnasieskola och en 

vuxenutbildningsenhet. Dessutom finns sju verksamheter som drivs som pedagogisk 

omsorg i olika delar av kommunen, samt två öppna förskolor. Enskilda huvudmän bedriver 

både förskole- och skolverksamheter.  

I kommunen finns idag totalt 27 förskolor, 13 grundskolor, en gymnasieskola och en 

vuxenutbildningsenhet. Dessutom finns sex verksamheter som drivs som pedagogisk 

omsorg i olika delar av kommunen, samt två öppna förskolor. Enskilda huvudmän 

bedriver både förskole  och skolverksamheter. 

 

I skollagens 2 kap. 35-36 §§ (2010:800) anges att elever ska ha tillgång till skolbibliotek. I 

skollagen finns ingen definition av begreppet skolbibliotek, men i förarbetena till lagen 

förklaras att man vanligtvis brukar avse ”en gemensam och ordnad resurs av medier och 

information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans 

pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.”  

Skolinspektionen har förtydligat att skolbibliotekets innehåll ska vara anpassat till elevernas 

behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Det ska vara möjligt för 

eleverna att kontinuerligt kunna använda biblioteket som en del av undervisningen.  

I läroplanerna för grundskolan och gymnasiet står att ”rektorn har ansvaret för skolans 

resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så 

att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får 

tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg 

för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg samt att 

skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas 

språkliga förmåga och digitala kompetens.” (Lgr 11, kap 2.8 och Gy 11, kap 2.6)  
Av läroplanen för förskoleklassen, grundskolan samt fritidshemmet framgår att rektorn har 

ett särskilt ansvar för skolans arbetsmiljö. Den ska ”utformas så att eleverna får tillgång till 

handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.” (Lgr 11, kap 2.8). 

Motsvarande bestämmelser finns även för övriga obligatoriska skolformer. 

 

Enligt målen i läroplanerna ansvarar grundskolan och gymnasiet för att varje elev ”kan 

använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande”. (Lgr 11, 

kap 2.2 och Gy 11, kap 2.1) 

Enligt läroplanen för gymnasieskolan har rektor ett särskilt ansvar för att ”utbildningen 

utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, får tillgång till 

handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, 

bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel.” (SKOLFS 2011, kap 2.6). 

 

I gymnasieskolans läroplan finns även ett mål om skolans ansvar att se till att varje elev 

”kan använda bibliotek och deras resurser”. (Gy 11, kap 2.1). 

I gymnasieskolans läroplan finns även ett mål om skolans ansvar att se till att varje elev 

”kan använda bok  och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” (SKOLFS 2011:144, kap. 2.1). 
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4.4 Skolbiblioteket – vision och strategier 
Visionen för skolbibliotekens verksamhet är att: 

Skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs som inspirerar och ger stöd till eleverna i 

deras språk-, läs-och kunskapsutveckling. 

 Insatser som stimulerar kunskapsutveckling och livslångt lärande  

o Skolbiblioteken ska vara en del av skolans pedagogiska arbete 

o Skolbiblioteken ska medverka till att utveckla elevernas och lärarnas 

informationskompetens 

o Skolbiblioteken ska inspirera till läsning och stimulera elevernas 

kunskapsutveckling  

o Lokalerna ska vara tillgängliga och användbara utifrån elevernas och 

undervisningens behov 

o Skolbiblioteken ska i nära samarbete med lärarna arbeta för att eleverna når 

sina mål 

o Samverkan mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken ska fortgå 

 

Alla insatser ska säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsvariationer och 

personer med annat modersmål än svenska. Särskild uppmärksamhet ska även ges åt de 

nationella minoritetsspråken. 

 Insatser för prioriterade grupper 

o Skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 

funktionsnedsättning 

o Skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 

minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska 

 

Vid planering av nya skolor eller vid om och tillbyggnad av befintliga 

skolbyggnader ska behovet av skolbibliotek särskilt uppmärksammas. 
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1. Inledning  
Biblioteksplanen för Upplands-Bro kommun är ett politiskt beslutat styrdokument som 

anger inriktningen för bibliotekets utveckling under perioden 2020-2023. Biblioteksplanen 

är ett stöd i frågor som rör utvecklingen av bibliotek, kunskap och livslångt lärande.  

Biblioteksplanen utgör grunden för folkbibliotekets årliga arbete. Uppföljning sker 

regelbundet i samband med folkbibliotekets verksamhetsberättelse och genom 

brukarundersökningar. 

Enligt bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för sin verksamhet. En 

biblioteksplan syftar till att i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns samt 

stärka och förtydliga bibliotekets roll i kommunens utvecklingsarbete.  

Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande 

demokratiska värderingar med yttrandefriheten som grund och utgångspunkten att alla ska 

ges möjlighet att delta i kulturlivet.   
 

Folkbiblioteket har en viktig funktion som fria, neutrala mötesplatser för gemenskap i 

samhället där medborgarna kostnadsfritt kan låna media och ta del av ett brett informations- 

och kulturutbud på egna villkor.  
 

Folkbiblioteket har en viktig demokratisk roll. Det är en öppen plats, till för alla att söka 

information. Minst lika viktigt är folkbibliotekets stora utbud av media samt personalens 

kompetens.  

 

Folkbiblioteket utgör också en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barn till 

läslust och bidra till barns språk-, skriv- och läsutveckling. 

 

 

2. Omvärlden 
 
Det finns utvecklingstendenser som påverkar biblioteksverksamheten. Läsandet sjunker hos 

barn och unga såväl som hos vuxna, vilket gör bibliotekets uppdrag att arbeta läsfrämjande 

allt mer viktigt. Många har behov av lättläst litteratur. Fler invånare med annat modersmål 

än svenska innebär ökad efterfrågan på böcker och information på andra språk.  

 

Samtidigt som befolkningsökningen i kommunen är alltjämt hög, blir befolkningen äldre 

och äldre. Den digitala klyftan ökar. Många besöker biblioteket för att få digital hjälp. 

Kommunens invånare förväntar sig digital tillgänglighet och interaktion. Därför ska 

biblioteket ligga i framkant digitalt. Samtidigt kvarstår människors behov av att få mötas 

även i den fysiska verkligheten. Kulturhuset och Brohuset fungerar som demokratiska 

mötesplatser och kulturella arenor där biblioteken utgör basen. Upplands-Bro är en 

expansiv kommun. Det är viktigt att medborgarnas tillgång till kultur och 

folkbibliotekstjänster ingår i kommunens övergripande planering för nya bostadsområden, 

skolor, omsorg och annan infrastruktur. 
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3. Ansvar och styrning 
 

Biblioteksplanen för Upplands-Bro kommun är ett politiskt styrdokument. Den utgår från 

individens behov av biblioteksverksamhet.  
 

Kommunen 

Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunfullmäktige ansvar för mål, finansiering, 

information och uppföljning av folkbiblioteksverksamheten. Skollagen anger att 

grundskolor och gymnasieskolor ska ha tillgång till skolbibliotek och för de kommunala 

skolornas bibliotek ansvarar Utbildningsnämnden.  
Upplands-Bro kommun eftersträvar engagerade och aktiva medborgare som vill påverka 

biblioteken att utveckla sina tjänster. Användarnas samspel med bibliotekspersonalen är 

avgörande för bibliotekens utveckling.  

 

Regionalt 

Det är av stor vikt att Upplands-Bro bibliotek samarbetar med övriga aktörer i länet. Ett 

regionalt samarbete inom biblioteksverksamheten ger goda förutsättningar för bättre service 

till medborgarna, effektivare resursutnyttjande, snabbare teknikutveckling och en höjd 

kompetensnivå.  

 

Nationellt 

De nationella kulturpolitiska målen som beslutades i riksdagen år 2009 är följande: 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor,  

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,  

 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,  

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

 

Internationellt  

En viktig utgångspunkt för folkbibliotekens verksamhet är Unesco:s folkbiblioteksmanifest 

som antogs år 1994. Där sägs bl.a. att ”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling 

är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade 

medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en 

aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas eget deltagande i utvecklingen av demokratin är 

beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap och, 

tankar, kultur och information.”  

Biblioteket arbetar också som en del i kommunens hållbarhetsarbete, där FN:s Agenda 30 

utgör ramverket. Mål nr 4 ”God utbildning för alla” är kanske det mest relevanta eftersom 
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biblioteket har en omfattande verksamhet som syftar till att öka barn och ungas språk- och 

läsutveckling.  

Ytterligare en viktig aspekt för folkbibliotekens verksamhet är EU:s åtta nyckelkompetenser 

för ett livslångt lärande. Kompetenser definieras här som en kombination av kunskaper, 

färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är 

den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, 

social integration och sysselsättning. Denna referensram omfattar följande 

nyckelkompetenser:  

• Kommunikation på modersmålet  

• Kommunikation på främmande språk  

• Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens  

• Digital kompetens  

• Lära att lära  

• Social och medborgerlig kompetens  

• Initiativförmåga och företagaranda  

• Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer  

Alla nyckelkompetenserna anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett 

framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. 

4. Mål och vision 

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas mot 2035. 

Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats”. Visionen omsätts i 

ett strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i ett utåtriktat perspektiv för att 

beskriva hur Upplands-Bro som kommun skapar förutsättningarna för service och nytta för 

invånarna. 

 

• Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva 

och samhället i stort.  

• Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare 

är god.  

• Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och 

nästa generations invånare.  

• Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och 

känner trygghet i vardagen.  

• Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och 

samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.  

• I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.  

 

 

4.1 Folkbiblioteket – uppdrag  

I Upplands-Bro kommun finns två enheter, lokaliserade till Bro och Kungsängen. 

Biblioteket har också ett uppdragsavtal med Försvarsmakten om drift av biblioteket på 

Livgardets regemente.  
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Folkbibliotekens uppdrag finns beskrivet i bibliotekslagen:  

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det 

allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 

upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 

I bibliotekslagen står att alla folkbibliotek ska medverka till att skapa ett intresse för kultur 

och ge möjlighet till kulturella upplevelser. Det ska vara en attraktiv mötesplats för alla och 

utgöra ett aktivt stöd i det livslånga lärandet. Verksamheten ska hålla god kvalitet och 

utvecklas i takt med det nya kunskaps-och IT-samhället. Folkbiblioteket ska också 

samarbeta med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling, erbjuda barn och 

ungdomar kulturupplevelser i den dagliga miljön, samt ägna särskild uppmärksamhet åt 

vissa prioriterade grupper.  

4 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsvariationer, bland annat genom att utifrån deras olika behov och 

förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 

information. 

5 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 

nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat 

genom att erbjuda litteratur på 

    1. de nationella minoritetsspråken, 

    2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

    3. lättläst svenska. 

 

4.2 Folkbiblioteket – vision och strategier 

Utifrån de nationella kulturpolitiska målen, bibliotekslagen och kommunens styrdokument 

har Upplands-Bro bibliotek formulerat följande vision: 

Angeläget, lustfyllt och ditt 

Angeläget: Biblioteket ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande och individuell 

utveckling. Biblioteket ska bidra till digital jämlikhet och ge förutsättningar för fri 

åsiktsbildning. Det ska medverka till att människor får god tillgång till information och 

förutsättningar för källkritiskt tänkande. Biblioteket ska ha riktade bibliotekstjänster till 

förskoleverksamhet och verksamheter inom omsorg för personer med funktionsvariationer.  

Lustfyllt: Biblioteket ska erbjuda medier och aktiviteter som speglar samtid och kulturarv. 

Verksamheten ska stimulera till läsande, språkutveckling, berättande och bildning. 

Biblioteken ska vara välkomnande och inspirerande miljöer där alla får ett gott och öppet 

bemötande. De ska också vara variationsrika arenor för konst och kultur som stimulerar till 

möten, idéer, debatt och samtal. 

Ditt: Biblioteket ska erbjuda lättillgängliga bibliotekstjänster för alla, fysiskt och virtuellt, i 

takt med samtiden. Bibliotekets öppettider ska vara generösa utifrån användarnas behov. 
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Utbudet och tjänsterna ska vara väl kända och användarna ska ha ett reellt inflytande över 

biblioteksverksamheten.  

Utifrån detta har Upplands-Bro bibliotek följande strategiska inriktningar: 

 Insatser som stimulerar kunskapsutveckling och livslångt lärande  

o öka språk- och läsutveckling 

o läsfrämjande- och skrivinspirerande verksamhet 

o flera sorters media 

o flera olika språk inklusive de nationella minoritetsspråken 

o media anpassade för personer med funktionsvariationer  

o Prioritera barn och unga 

 

 Fortsatt utveckling av biblioteken som mötesplatser och kulturella arenor 

o Biblioteken ska vara inbjudande platser för möten mellan människor, det 

bekanta och det okända, mellan det fysiska och det virtuella, mellan dåtid, 

samtid och framtid. 

o Biblioteken ska vara neutrala demokratiska rum som vidgar världen och 

möjliggör möten mellan olika kulturer. 

o Bibliotekslokalerna ska utformas så att de är attraktiva och tillgängliga. 

Utrymme ska finnas för gemenskap, enskildhet och kommunikation. 

 

 Utvecklad samverkan 

o med förskola/skola, skolbiblioteken och föreningslivet, 

o uppsökande verksamheten, 

o finskt förvaltningsområde. 

 

4.3 Skolbiblioteket – uppdrag 
I kommunen finns idag totalt 25 förskolor, 13 grundskolor, en gymnasieskola och en 

vuxenutbildningsenhet. Dessutom finns sju verksamheter som drivs som pedagogisk 

omsorg i olika delar av kommunen, samt två öppna förskolor. Enskilda huvudmän bedriver 

både förskole- och skolverksamheter.  

I skollagens 2 kap. 35-36 §§ (2010:800) anges att elever ska ha tillgång till skolbibliotek. I 

skollagen finns ingen definition av begreppet skolbibliotek, men i förarbetena till lagen 

förklaras att man vanligtvis brukar avse ”en gemensam och ordnad resurs av medier och 

information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans 

pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.”  

Skolinspektionen har förtydligat att skolbibliotekets innehåll ska vara anpassat till elevernas 

behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Det ska vara möjligt för 

eleverna att kontinuerligt kunna använda biblioteket som en del av undervisningen.  

I läroplanerna för grundskolan och gymnasiet står att ”rektorn har ansvaret för skolans 

resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så 

att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får 

tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg 

för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg samt att 

skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas 

språkliga förmåga och digitala kompetens.” (Lgr 11, kap 2.8 och Gy 11, kap 2.6)  
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Enligt målen i läroplanerna ansvarar grundskolan och gymnasiet för att varje elev ”kan 

använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande”. (Lgr 11, 

kap 2.2 och Gy 11, kap 2.1) 

I gymnasieskolans läroplan finns även ett mål om skolans ansvar att se till att varje elev 

”kan använda bibliotek och deras resurser”. (Gy 11, kap 2.1). 

 
4.4 Skolbiblioteket – vision och strategier 
Visionen för skolbibliotekens verksamhet är att: Skolbiblioteket ska vara en pedagogisk 

resurs som inspirerar och ger stöd till eleverna i deras språk-, läs-och kunskapsutveckling. 

 Insatser som stimulerar kunskapsutveckling och livslångt lärande  

o Skolbiblioteken ska vara en del av skolans pedagogiska arbete 

o Skolbiblioteken ska medverka till att utveckla elevernas och lärarnas 

informationskompetens 

o Skolbiblioteken ska inspirera till läsning och stimulera elevernas 

kunskapsutveckling  

o Lokalerna ska vara tillgängliga och användbara utifrån elevernas och 

undervisningens behov 

o Skolbiblioteken ska i nära samarbete med lärarna arbeta för att eleverna når 

sina mål 

o Samverkan mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken ska fortgå 

 

Alla insatser ska säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsvariationer 

och personer med annat modersmål än svenska. Särskild uppmärksamhet ska 

även ges åt de nationella minoritetsspråken. 
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Biblioteksplan för Upplands-Bro kommun 2020-
2023 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets förslag till 

biblioteksplan för 2020-2023 som sitt eget till Kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 

Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen 

för bibliotekets utveckling under mandatperioden. Därför är en revidering 

genomförd och en biblioteksplan för perioden 2020-2023 är framtagen. 

Enligt Bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för sin 

verksamhet. En biblioteksplan syftar till att i samverkan ta tillvara de 

biblioteksresurser som finns samt stärka och förtydliga bibliotekets roll i 

kommunens utvecklingsarbete.  

Läsanvisningar till bilaga 2 

 Ej markerad text är oförändrad, 

 text markerad gul är ny text och  

 som ersätter den gamla och är överstruken.  

 

Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 - Biblioteksplan för Upplands-Bro 2020-2023 

 Bilaga 2 – Biblioteksplan 2016-2019 med ändringar  

Ärendet 

Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen 

för bibliotekets utveckling under mandatperioden. Därför är en revidering 

genomförd och en biblioteksplan för perioden 2020-2023 är framtagen. 

Enligt Bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för sin 

verksamhet. En biblioteksplan syftar till att i samverkan ta tillvara de 

biblioteksresurser som finns samt stärka och förtydliga bibliotekets roll i 

kommunens utvecklingsarbete.  
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Biblioteksplanen är ett stöd i frågor som rör utvecklingen av bibliotek, kunskap 

och livslångt lärande.  

Biblioteksplanen utgör grunden för folkbibliotekets årliga arbete. Uppföljning 

sker regelbundet i samband med folkbibliotekets verksamhetsberättelse och 

genom brukarundersökningar. 

Arbetet med att revidera biblioteksplanen har pågått under hösten 2019. 

Bibliotekspersonalen har genomfört ett antal workshops och gjort ändringar 

med utgångspunkt i kommunens nya övergripande mål, delvis nya skrivningar 

i Bibliotekslagen samt förändringar i omvärlden - i kommunen, regionalt och 

nationellt. Många av ändringarna i den reviderade Biblioteksplanen är också 

avsedda att göra dokumentet mer lättläst och lättare att återberätta. Inför 

revideringen har Biblioteksplanen remitterats internt i kommunen. På 

tjänstepersonnivå har Utbildningskontoret och Socialkontoret gjort mindre 

ändringar i de stycken som rör skolbibliotek och bibliotekssamverkan. 

I Bilaga 2, Biblioteksplan 2016-2019 med ändringar redovisas uppdaterad och 

ny text.   

Läsanvisningar till bilaga 2 

 Ej markerad text är oförändrad, 

 text markerad gul är ny text och  

 som ersätter den gamla och är överstruken. 

Barnperspektiv 

Beslutet får positiva konsekvenser på barns livsmiljö eftersom dokumentet 

tydliggör bibliotekets uppdrag att arbeta läsfrämjande som allt mer viktigt, att 

biblioteket utgör en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barns 

läslust och bidra till barns språk-, skriv- och läsutveckling. 

 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

  

  

Bilagor 

 Bilaga 1 - Biblioteksplan för Upplands-Bro 2020-2023 

 Bilaga 2 – Biblioteksplan 2016-2019 med ändringar 

 Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 



  å revisionsrapport - Granskningsrapport av ärendeberedningsprocessen - KS 20/0391-2 Svar på revisionsrapport - Granskningsrapport av ärendeberedningsprocessen : Svar på revisionsrapport - Granskningsrapport av ärendeberedningsprocessen

    

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

karin haglund@upplands-bro.se 

2020-07-22 KS 20/0391  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Svar på revisionsrapport - Granskningsrapport 
av ärendeberedningsprocessen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets yttrande som svar på 

revisionsrapporten om granskning av ärendeberedningsprocessen. Yttrandet 

innehåller beskrivning av pågående och planerade åtgärder utifrån revisionens 

rekommendationer. 

Sammanfattning 

På uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer har EY 

genomfört en granskning av ärendeberedningsprocessen i kommunen.  

EY har granskat kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens 

ärendeberedningsprocesser. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det finns tydliga rutiner och 

riktlinjer för ärendeberedningsprocessen. EY konstaterar också efter sin 

granskning att uppsatta riktlinjer överlag följs med en del undantag. 

I rapporten framhålls att förvaltningen saknar resurser och teknikstöd för att 

kunna leva upp till önskad kvalitet inom de förväntade tidsramarna. 

Revisorerna pekar också på avsaknad av vägledning för genomförande av 

större utredningar. 

Utifrån revisionsrapporten har kommunens förtroendevalda revisorer lämnat ett 

antal rekommendationer till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 

och önskar svar från kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020. Svarstiden 

är förlängd till den 30 september 2020.  

Kommunledningskontoret besvarar vilka åtgärder som vidtagits och vilka som 

är planerade för respektive rekommendation i sitt yttrande. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 juli 2020 

 Revisionsskrivelse den 21 april 2020 

 Revisionsrapport – Granskning av ärendeberedningsprocessen den 4 

februari 2020 
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Ärendet 

På uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer har EY 

genomfört en granskning av ärendeberedningsprocessen i kommunen.  

EY har granskat om kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens 

ärendeberedningsprocesser är ändamålsenliga och om de leder till fullgoda 

beslutsunderlag inför beslutsfattande i styrelse och nämnd.  

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det finns tydliga och etablerade 

rutiner och riktlinjer för ärendeberedningsprocessen. Dock framhålls att 

förvaltningen saknar resurser och teknikstöd för att kunna leva upp till önskad 

kvalitet inom de förväntade tidsramarna vilket får konsekvensen att vissa 

ärenden inte bereds enligt framtagna styrdokument.  

Revisorerna konstaterar också att det saknas vägledning för hur större 

utredningar ska genomföras och dokumenteras. EY:s granskning av ett antal 

underlag konstaterar att underlagen överlag följer de dokumenterade 

riktlinjerna men saknar i vissa underlag barnkonsekvensanalys, beskrivningar 

av ekonomiska konsekvenser på lång sikt samt information om vilka som ska 

ta del av besluten. 

Utifrån granskningsrapporten från EY lämnar kommunens förtroendevalda 

revisorer följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

 Säkerställ att ärendehanteringssystemet förenklar beredningssystemet 

 Ta fram kommunövergripande riktlinjer avseende utformning av 

utredningar 

 Säkerställ en spårbarhet vid de tillfällen handlingarna har delgetts eller 

reviderats efter tidpunkten för ordinarie utskick, för att tydliggöra när 

de förtroendevalda fick ta del av handlingarna.  

Kommunens revisorer rekommenderar vidare kommunstyrelsen och kultur- 

och fritidsnämnden följande: 

 Säkerställ att samtliga ärenden inbegriper en barnkonsekvensanalys i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

 I dialog med förvaltningen se över process och tidsplan för att skapa 

goda förutsättningar för ökad kvalitet i beslutsunderlagen. 

Kommunrevisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast den 31 augusti 

2020 gällande ovanstående rekommendationer. Svarstiden är förlängd till den 

30 september 2020.  

Kommunledningskontorets yttrande 

Som framgår av revisionsrapporten har kansliavdelningen vid 

kommunledningskontoret under 2019–2020 arbetat med att se över, förbättra 

och planera för att effektivisera och förenkla ärendeberedningsprocessen. Nya 

rutiner har tagits fram där onödiga steg i processen tagits bort, tidsramar har 
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setts över och utbildning om ärendeberedningsprocess och beslutsunderlag har 

erbjudits handläggare.  

Kommunledningskontoret instämmer i revisorernas granskning om att det 

kvarstår delar i processen som behöver förbättras och effektiviseras för att 

kunna nyttja tjänstepersonernas arbetstid och kompetens optimalt för att det 

sedan ska kunna levereras beslutsunderlag med jämn och hög kvalitet på ett 

enkelt och smidigt sätt till kommunens beslutsfattare. 

Nedan besvaras respektive rekommendation i den ordning som följer av 

kommunrevisorernas skrivelse. 

Säkerställ att ärendehanteringssystemet förenklar beredningssystemet 

Kommunledningskontoret bedömer liksom kommunens revisorer att det finns 

ett stort behov av ett mer ändamålsenligt teknikstöd för att öka effektivitet och 

kvalitet i ärendeberedningsprocessen.  

I maj 2020 uppgraderades det befintliga ärendehanteringssystemet Public 360 

till den senaste versionen. I samband med denna uppgradering påbörjades ett 

intensivt arbete vid kansliavdelningen med att se över funktioner i systemet 

samt på vilka sätt systemet kan fortsätta att anpassas för de behov som 

Upplands-Bro kommun har. En stor del av detta arbete har haft fokus på att 

effektivisera och förenkla ärendeberedningsprocessen. Detta arbete kommer 

fortgå under hösten 2020 med bland annat framtagande av nya och flera mallar, 

utbildning i användning av det uppgraderade systemet samt andra anpassningar 

för att systemet ska kunna nyttjas fullt ut.  

Kansliavdelningen är med sina olika funktioner med i flera 

kommunövergripande nätverk. Detta ger god kännedom om andra kommuners 

sätt att bereda ärenden. Det har därför under en längre tid pågått ett 

undersökande arbete kring vilken typ av teknikstöd som skulle kunna 

effektivisera och underlätta beredningsprocessen för både förtroendevalda och 

anställda. Denna kunskap tar kansliavdelningen med sig in i det arbete som nu 

intensifieras i projektet ”strategisk informationshantering” som startat parallellt 

med införandet av den nya versionen av ärendehanteringssystemet public 360 

under våren 2020.  

Kansliavdelningen arbetar med detta projekt i nära samarbete med kommunens 

IT-avdelning. Ett mål i projektet är att under våren 2021 ha upphandlat 

teknikstöd för distribuering av handlingar till förtroendevalda inför styrelse- 

och nämndsammanträden.  

Ta fram kommunövergripande riktlinjer avseende utformning av utredningar 

För kortare utredningar finns, liksom revisionsrapporten konstaterar, riktlinjer i 

form av skrivhandling och mallar som styr hur dessa ska utformas. 
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Någon dokumenterad rutin för mer omfattande utredningar har inte tagits fram 

i kommunen. Kommunledningskontoret instämmer i att det finns stora fördelar 

med att ta fram en vägledning och mall även för större utredningar. På så sätt 

minskas risken för att väsentliga aspekter i en utredning tappas bort. En 

utredningsstruktur bidrar troligen också till både ökad kvalitet i den slutliga 

utredningen samt ökad effektivitet under själva utredningsarbetet. 

Kansliavdelningen kommer att ta med sig rekommendationen i det fortsatta 

arbetet med att utforma fortsatta utbildningsinsatser för att öka kvaliteten i 

beslutsunderlag för kommunstyrelse och nämnder. Frågan kommer även att bli 

aktuell vid fortsatt översyn av fler mallar i kommunens övergripande 

ärendehanteringssystem under hösten 2020. 

Säkerställa en spårbarhet vid de tillfällen handlingarna har delgetts eller 
reviderats efter tidpunkten för ordinarie utskick, för att tydliggöra när de 
förtroendevalda fick ta del av handlingarna.  

Under hösten 2020 kommer kansliavdelningen i projektet ”strategisk 

informationshantering” arbeta för att kommunstyrelse och nämnder på ett mer 

modernt och digitalt sätt ska kunna nå kallelse och handlingar inför 

sammanträden. 

Tills bättre digitala lösningar finns på plats ska kansliavdelningen se över om 

en bättre tillfällig lösning kan genomföras för att underlätta för de 

förtroendevalda att veta vilken version som är den senaste i de fall det blir 

aktuellt med revideringar av handlingarna efter ett första utskick. Det kan till 

exempel handla om att införa en rutin om vad som ska stå i rubriken i 

ämnesraden i e-posten. 

Säkerställa att samtliga ärenden inbegriper en barnkonsekvensanalys i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

2010 beslutade Kommunfullmäktige att alla tjänsteskrivelser till nämnder, 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska innehålla en 

barnkonsekvensanalys. Rubriken ”barnperspektiv” finns med i mallen för 

tjänsteskrivelser i vilken det även finns en informationstext om 

kommunfullmäktiges beslut. 

Eftersom kommunrevisionen i sin granskning har uppmärksammat att rubriken 

tagits bort i flera ärenden finns det anledning att kansliavdelningen fortsätter 

arbeta aktivt för att lyfta vikten av att en barnkonsekvens genomförs i varje 

beslutsunderlag. Kansliavdelningen kan också fortsätta att stötta handläggare i 

hur man kan genomföra sin barnkonsekvensanalys. 

Flera av de beslutsunderlag som kommunrevisionen lyfter är tjänsteskrivelser 

som handlar om val av förtroendevalda till olika förtroendeposter i kommunen. 

Kommunledningskontoret kan konstatera att det har skapats en oskriven 

riktlinje om att det i sådana tjänsteskrivelser inte behöver finnas en 
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barnkonsekvensanalys. Frågan kommer därför att lyftas inom 

kansliavdelningen för att hitta en rutin i enlighet med Kommunfullmäktiges 

beslut. 

I dialog med förvaltningen se över process och tidsplan för att skapa goda 
förutsättningar för ökad kvalitet i beslutsunderlagen. 

Kommunledningskontoret ser positivt på att frågan om tidsplan lyfts särskilt. 

Här har stora insatser gjorts under våren 2020 med ändringar i tidsscheman 

som tagits fram i dialog med alla involverade i beredningsprocessen. En ny del 

i tidsschemat har lagts till, ”ärendekoll”. Den infaller innan ärendeuttag med de 

förtroendevalda och har tidigare inte varit en schemalagd aktivitet i processen. 

Kansliavdelningen har också haft dialog med handläggare och chefer både 

inom kommunledningskontoret och kultur- och fritidskontoret för att hitta sätt 

att hålla tider i tidsscheman. 

En kommande mer digital lösning för distribuering av handlingar kommer 

också underlätta för att hålla tidsplaner och öka tid för kvalitetsgranskning av 

beslutsunderlag innan de når de förtroendevalda. 

Barnperspektiv 

Ärendeberedningsprocessen i en kommun leder till beslut som påverkar alla 

invånare i en kommun, såväl unga som gamla. För att de förtroendevalda ska 

kunna fatta väl underbyggda beslut är framtagande av beslutsunderlag med hög 

kvalitet en förutsättning. Att processen sker så effektivt som möjligt utan att 

göra avkall på kvalitet är viktig för att utnyttja kommunens resurser på bästa 

sätt. En tydlig och effektiv process med väl underbyggda beslut underlättar 

också för kommunens invånare att engagera sig sin hemkommun. Med 

välskrivna och lättillgängliga utredningar kan även barn och unga ta del av 

kommunens beslut och ställningstaganden.  

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 

 Revisionsskrivelse den 21 april 2020. 

 Revisionsrapport – Granskning av ärendeberedningsprocessen den 4 

februari 2020. 
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Beslut sänds till 

 Kommunens förtroendevalda revisorer 

 Kultur- och fritidsnämnden (anmälan) 

 



   evisionsrapport - Granskningsrapport av ärendeberedningsprocessen - KS 20/0391-2 Svar på revisionsrapport - Granskningsrapport av ärendeberedningsprocessen : Revisionsskrivelse Granskning av ärendeberedningsprocessen Upplands-Bro.pdf

Upplands-Bro kommun   Revisionsskrivelse 2020-04-21 

Revisorerna 

Till: Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidsnämnden 

För kännedom: Kommunfullmäktige 

Granskning av ärendeberedningsprocessen 

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning av kommunens ärendeberedningsprocess. 
Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens 
ärendeberedningsprocess är ändamålsenlig och leder till fullgoda beslutsunderlag. 

Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämnden har säkerställt att det finns 

tydliga rutiner och riktlinjer för ärendeberedningsprocessen. Vi ser däremot att förvaltningen 
saknar resurser eller teknikstöd för att kunna leva upp till önskvärd kvalitet inom de 
förväntade tidsramarna. Konsekvensen blir är vissa ärenden inte bereds enligt policy. 

Vår bedömning grundas på att ansvarsfördelningen i ärendeberedningsprocessen är 
dokumenterad och upplevs som tydlig bland de intervjuade. Det finns dokumenterade och 
etablerade riktlinjer och rutiner för de olika stegen i processen, inklusive mallar och 
skrivhandledning. Det saknas dock vägledning för hur större utredningar ska genomföras och 

dokumenteras. De förtroendevalda som intervjuats i granskningen beskriver kvalitén på 
underlagen som varierande. De lyfter fram exempel såsom att beslutsformuleringarna är 
otydliga samt att sammanfattningarna är för omfattande. EY:s stickprovsgranskning visar att 

underlagen överlag följer riktlinjerna, men att barnperspektiv med tillhörande 
barnkonsekvensanalys saknas i flera fall. I några skrivelser saknas även information om till 
vilka beslutet ska sändas till samt beskrivningar av ekonomiska konsekvenser på lång sikt. 

Vi noterar att förvaltningen har genomfört flera åtgärder för att förbättra ärendeberedningen 
under 2019. Kanslistaben har genomför utbildningsinsatser under hösten i hur 
tjänsteskrivelser ska författas med syfte att förbättra kvalitén och säkerställa samsyn kring 
skrivreglerna. Det pågår också ett arbete med att se över möjligheten att uppdatera 

nuvarande eller införa ett nytt IT-system. Vidare har kultur-och fritidskontoret under hösten 
beslutat om att tidigarelägga datumet för ärendeuttag med syfte att frigöra tid åt 
kvalitetskontroller och sammanställning av handlingar inför utskick.  

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi att kommunstyrelsen:  

- Säkerställer att ärendehanteringssystemet förenklar beredningsprocessen.  

- Tar fram kommunövergripande riktlinjer avseende utformning av utredningar.  

- Säkerställer en spårbarhet vid de tillfällen handlingarna har delgetts eller reviderats 

efter tidpunkten för ordinarie utskick, för att tydliggöra när de förtroendevalda fick ta 

del av handlingarna. 

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen och kultur- och 

fritidsnämnden: 

- Säkerställer att samtliga ärenden inbegriper en barnkonsekvensanalys i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. 

- I dialog med förvaltningen ser över process och tidsplan för att skapa goda 

förutsättningar för ökad kvalitet i beslutsunderlagen. 

Vi önskar svar från kommunstyrelsen senast 2020-08-31. 

För Revisorerna i Upplands-Bro kommun  

Roger Gerdin                                                 Thomas Ljunggren 
 

Bilaga: Revisionsrapport nr 6/2019 – Granskning av ärendeberedningsprocessen 
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat ärendeberedningsprocessen. 

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens 

ärendeberedningsprocess är ändamålsenlig och leder till fullgoda beslutsunderlag. 

Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämnden har säkerställt att det finns 
tydliga rutiner och riktlinjer för ärendeberedningsprocessen. Vi ser däremot att förvaltningen 

saknar resurser eller teknikstöd för att kunna leva upp till önskvärd kvalitet inom de 

förväntade tidsramarna. Konsekvensen blir är vissa ärenden inte bereds enligt policy.  

Vår bedömning grundas på att ansvarsfördelningen i ärendeberedningsprocessen är 

dokumenterad och upplevs som tydlig bland de intervjuade. Det finns dokumenterade och 
etablerade riktlinjer och rutiner för de olika stegen i processen, inklusive mallar och 
skrivhandledning. Det saknas dock vägledning för hur större utredningar ska genomföras och 

dokumenteras. De förtroendevalda som intervjuats i granskningen beskriver kvalitén på 
underlagen som varierande. De lyfter fram exempel såsom att beslutsformuleringarna är 
otydliga samt att sammanfattningarna är för omfattande. EY:s stickprovsgranskning visar att 
underlagen överlag följer riktlinjerna, men att barnperspektiv med tillhörande 

barnkonsekvensanalys saknas i flera fall. I några skrivelser saknas även information om till 

vilka beslutet ska sändas till samt beskrivningar av ekonomiska konsekvenser på lång sikt.  

Vi noterar att förvaltningen har genomfört flera åtgärder för att förbättra ärendeberedningen 

under 2019. Kanslistaben har genomför utbildningsinsatser under hösten i hur 
tjänsteskrivelser ska författas med syfte att förbättra kvalitén och säkerställa samsyn kring 
skrivreglerna. Det pågår också ett arbete med att se över möjligheten att uppdatera 

nuvarande eller införa ett nytt IT-system. Vidare har kultur-och fritidskontoret under hösten 
beslutat om att tidigarelägga datumet för ärendeuttag med syfte att frigöra tid åt 

kvalitetskontroller och sammanställning av handlingar inför utskick.  

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi att kommunstyrelsen:  

 

- Säkerställer att ärendehanteringssystemet förenklar beredningsprocessen.  

- Tar fram kommunövergripande riktlinjer avseende utformning av utredningar.  

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi att kommunstyrelsen och kultur- 

och fritidsnämnden: 

- Säkerställer att samtliga ärenden inbegriper en barnkonsekvensanalys i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. 

- I dialog med förvaltningen ser över process och tidsplan för att skapa goda 

förutsättningar för ökad kvalitet i beslutsunderlagen. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Ärendeberedningsprocesser hos kommuner syftar till att ge nämnder, och i vissa fall 
fullmäktige, ett tillförlitligt underlag för besluten. Beredningarna har även en demokratisk 
funktion i och med att de ger medborgarna en möjlighet att följa ett ärendes behandling innan 

nämnd eller fullmäktige fattar beslut. En allsidig belysning av ärenden är av stor betydelse för 
medborgarnas förtroende för nämnder och fullmäktige och deras beslut. Bristande beredning 
kan efter laglighetsprövning leda till att nämndens beslut upphävs med hänvisning till att de 

inte har tillkommit i laga ordning.   

Givet ärendeberedningsprocessens syfte ställer kommunallagen inga krav på kvaliteten på 
underlagen som bereds fram. Ansvaret för kvaliteten vilar på aktuell nämnd. Men också på 

kommunstyrelsen, vilken har en särskild uppgift att vara den sista beredningsinstansen innan 
ärenden kommer upp till fullmäktige. Mot bakgrund av detta har kommunens revisorer 
bedömt det som angeläget att granska kvaliteten i flera nämnders 

ärendeberedningsprocesser. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens 

ärendeberedningsprocess är ändamålsenlig och leder till fullgoda beslutsunderlag.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Är riktlinjer och rutiner utformade så att de säkerställer kvalitet i 
ärendeberedningsprocesserna? 

 Är ärendeberedningsprocesserna dokumenterade? 
 Finns en tillräcklig grad av styrning och formalisering av beslutsunderlagens 

utformning och innehåll (allsidighet, koppling till styrdokument, konsekvenser, 
handlingsalternativ m.m.)?     

 Finns det i ärendeberedningsprocessen tydliga roller mellan den politiska 
organisationen och tjänstemannaorganisationen, samt inom 
tjänstemannaorganisationen?  

 Finns en tillräcklig dialog mellan beslutsfattare och tjänstemän i beredningen av ett 
nämndsärende? 

 Vilka åtgärder har vidtagits för att effektivisera flödena i 

ärendeberedningsprocesserna? 
 Upplever de förtroendevalda att beslutsunderlagen är rimliga avseende till exempel 

framförhållning, omfattning, begriplighet? 

1.3. Ansvariga nämnder/styrelser 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. 
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1.4. Avgränsning  

Ärendeberedningsprocessen inleds med att förvaltningen får ett uppdrag och avslutas med 

att sista beslutsinstans fattat beslut i frågan. Utifrån granskningens syfte kommer 
granskningen främst beröra den del av ärendeberedningsprocessen som är relevant för 

beslutsunderlagens kvalitet.    

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts dels genom dokumentgranskning, dels intervjuer med följande 
befattningshavare: ordföranden, 2:e vice ordföranden, två ledamöter, kommundirektör, 

förvaltningschef, kanslichef samt kommunsekreterare.  

Vi har i granskningen valt ut 2 beslutsärenden per styrelse och nämnd för en analys av 
beslutsunderlagens kvalitet. I analysen har vi även genomfört en övergripande bedömning av 
samtliga ärenden vid sammanträdet. Urvalet har gjorts med hänsyn till möjligheten att 
jämföra beslutsunderlagen med kommunens fastslagna riktlinjer för utformning.    

2. Revisionskriterier 

2.1. Kommunallagen (2017:725) 

Bestämmelser om beredning av fullmäktiges ärende framgår av 5 kap. 26-32a §§. Enligt 5 
kap. 26 § ska ett ärende ha beretts av antingen en nämnd vars verksamhetsområde berör 

ämnet eller av en fullmäktigeberedning innan ärendet avgörs av fullmäktige. 
Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan 
nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett 

ärende om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. Det är av vikt 
att kommunallagens beredningsregler följs eftersom bristande beredning kan leda till att 

fullmäktiges beslut upphävs med hänvisning till att de inte har tillkommit i laga ordning  

I kommunallagen finns det inga specifikt uttalade krav på kvaliteten i beredningen, utan det 

är fullmäktige som avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut.   

2.2. Förvaltningslagen (1986:223) 

I förvaltningslagen (FL) finns grundläggande bestämmelser för hur handläggningen av 

förvaltningsärenden ska gå till. Reglerna ska i princip tillämpas hos alla myndigheter på alla 
områden. Inom begreppet förvaltningsmyndighet ryms en stor del av den statliga och 
kommunala verksamheten, bland annat riksdagens myndigheter, centrala myndigheter under 
regeringen men även kommunala nämnder. FL gäller även för utskott, nämndberedningar 
och förvaltningar.  

Av förvaltningslagen följer bland annat:  

 Myndighetens serviceskyldighet (4–5 §§).  
 Effektiv handläggning, d.v.s. att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt 

som möjligt utan att säkerheten eftersätts (7 §).  

Bestämmelsen att handläggningen ska vara så enkel, snabb och billig som möjligt utan att 
säkerheten eftersätts ska uppfattas som ett riktmärke för kvaliteten i förfarandet. Ordet 
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säkerhet bedöms som liktydigt med intresset av riktiga avgöranden, d.v.s. att 
handläggningen ska bidra till att ge ett så korrekt underlag som möjligt för förvaltnings-
besluten och därmed till att besluten blir riktiga i sak.   

3. Styrande dokument för ärendeberedningsprocessen 

3.1. Arbetsordning och reglementen  

Kommunfullmäktiges arbetsordning1 innehåller riktlinjer angående beredning av exempelvis 
motioner och medborgarförslag. I arbetsordningen beskrivs att kommunstyrelsen två gånger 

varje år ska redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 

Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  

I kommunstyrelsens reglemente2 beskrivs att de ärenden som ska avgöras av 

kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av utskott eller nämndberedning om beredning 
behövs. Vidare står det att kommunstyrelsen har ansvar för de kommungemensamma 

system som används inom bland annat dokument- och ärendehanteringen.  

I både kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens3 reglementen står det att 
ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I övrigt framgår inga regler för eller krav på 

beredning i kultur-och fritidsnämndens reglemente inom nämndens ansvarsområde.   

3.2. Riktlinjer för ärendeberedningsprocessen 

I dokumentet Rutiner Kommunstyrelsen4 beskrivs kanslistabens rutin för 
ärendeberedningsprocessen. Dokumentet riktar sig till kommunsekreterarna och beskriver 

bland annat rutinen för ärendeuttag, stoppdagar, utskick, beredning och kommunstyrelsens 
sammanträden. Kanslistaben har även tagit fram det interna dokumentet Rutiner för 
hantering av ärenden till Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen5. I dokumentet beskrivs 

exempelvis vilka underlag från nämnder, föreningar och bolag som ska anmälas till KS 
respektive KF. I dokumentet framgår även hur hanteringen av medborgarförslag och 

motioner från politiken ska gå till i praktiken.  

Det interna dokumentet Checklista nämndsammanträde riktar sig till nämndsekreterarna och 

inbegriper kommunövergripande instruktioner för ärendeberedningsprocessen. I dokumentet 
listas översiktliga stegen inför ett nämndsammanträde, under samt efter 
nämndsammanträdet. I det interna dokumentet Återkommande ärenden6 beskrivs 

namnsättning rörande bland annat återkommande ärenden, samlingsärenden till KS och 
årliga ekonomiärenden. Dokumentet togs fram med syfte att skapa en enhetlighet mellan 

diarierna i samtliga nämnder och KS.  

                                                 

1 Fastställd av KF 1991-12-16, § 169, senast reviderad av KF 2012-08-30, § 77 
2 Beslutad av kommunfullmäktige 2018-10-17.  
3 Beslutad av kommunfullmäktige 2018-12-19 
4 Daterad 2019-09-16. 
5 Daterad 2018-09-25 
6 Daterad 2019-02-15.  
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Handboken för handläggare är ett internt dokument som togs fram av kanslistaben i 
samband med att ärendehanteringssystemet public 360 infördes oktober 2015. Dokumentet 

beskriver bland annat hur ärenden, dokument, tjänsteskrivelser och delegationsbeslut 
skapas. Handboken beskriver även hur inkomna handlingar ska hanteras. Med anledning av 
kanslistaben under 2019 ser över möjligheten att byta ut Public 360 eller uppdatera systemet 

har handboken inte reviderats sedan 2017. Vidare har kultur-och fritidsförvaltningen tagit 
fram ett dokument som beskriver rutiner för ärendeberedningsprocessen i systemet Public 
360 avseende ärenden som rör specifikt bidrag. I dokumentet beskrivs bland annat hur 

delegationsbeslut skapas i systemet, meddelande om beslut samt hur ärenden avslutas.   

3.3. Innehållskrav och framtagna mallar 

En kommunövergripande skrivhandledning7 togs fram 2015 av ett externt företag. 
Bakgrunden till skrivhandledningen var att skrivreglerna från 2009 behövde revideras 

avseende de skriftliga delarna. Skrivhandledningen beskriver bland annat exempel på 
innehållet i tjänsteskrivelser, utredningar, protokoll, webbtexter samt delegationsbeslut. 

Exempelvis hur sammanfattningar, ärenderubriker och förslag till beslut ska formuleras.  

I dokumentet står det att tjänsteskrivelser ska ha en välformulerad förslagsmening så att det 
tydligt framgår vem som förväntas fatta beslutet samt inbegripa en kortfattad sammanfattning 
av ärendet. Sammanfattningen på max en halv sida ska innehålla huvudpunkter, slutsatser 
och rekommendationer. Stycken ska inledas med så kallade nyckelmeningar. Det är en slags 

sammanfattning som ringar in styckets innehåll. I tjänsteskrivelsen ska handläggaren tydligt 
ange vilka handlingar som nämnden ska använda som beslutsunderlag. Underlagen ska 
även stå i tidsföljd om de är flera. Beslutsunderlaget till en tjänsteskrivelse kan vara en 

ansökan, en utredning, ett medborgarförslag eller en motion.  

Upplands-Bro kommun har även tagit fram mallar för bland annat kallelser, protokoll, 

projekt och tjänsteskrivelser. Det finns inga framtagna riktlinjer för hur större utredningar 
ska genomföras. Mallarna ska användas av samtliga nämnder och styrelsen. Enligt mallen 

för tjänsteskrivelser föreslås att följande rubriker inkluderas:  

 Förslag till beslut  
 Sammanfattning  

 Beslutsunderlag  
 Ärendet 

 Barnperspektiv  
 Bilagor  

 Beslut sänds till  
 

I Handbok för förtroendevalda8 beskrivs att i tjänsteskrivelsen ska ärendets uppkomst 
redogöras, vilken utredning som gjorts i ärendet samt en bedömning som ligger till grund för 

ett förslag till beslut. Vidare beslutade kommunfullmäktige § 4 2010 att i samtliga 
tjänsteskrivelser ska en barnkonsekvensanalys genomföras. Analysen under rubriken 

                                                 

7 Språk och ton i Upplands-Bro, Kommunens skrivhandledning.  

8 Daterad 2019-03-11, framtagen av kommunledningskontoret.  
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En vecka innan sammanträdet sker den politiska beredningen av ärenden, vilka fungerar 
som förmöten till kommande nämndsammanträde. Varje nämnd och styrelsen utser vilka 

representanter som ska ingå i beredningen, vanligen presidiet och en representant från 
respektive parti. Vid dessa möten fattas inga politiska beslut och det skrivs inget protokoll. 
Under mötet sker en genomgång av dagordningen för kommande nämndsammanträde och 

de förtroendevalda har möjlighet att ställa frågor om ärenden som ska upp för beslut till 
kontorschefen och eventuellt andra tjänstepersoner som är närvarande. De förtroendevalda 
får också möjlighet att diskutera ärendena sinsemellan. Vid detta tillfälle ges även 

föredragningar av tjänstepersoner kring enskilda ärenden och teman. 

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden protokollförs. När 
sekreteraren färdigställt protokollet från ett sammanträde ska det justeras. Vid varje 

sammanträde beslutas om vem eller vilka som utöver ordföranden ska justera protokollet.  

När ett protokoll är justerat ska det anslås på den digitala anslagstavlan på kommunens 
hemsida. Från och med denna dag och tre veckor framåt kan en medborgare överklaga 
beslutet. När protokollet är justerat och anslaget ska besluten expedieras. Det innebär att 

protokollsutdrag av besluten skickas till de instanser eller de personer som berörs av 

besluten. 

Vår bedömning  

Vi bedömer att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för de olika stegen i processen. 

Det finns även framtagna mallar för exempelvis tjänsteskrivelser och i den 
kommunövergripande skrivhandledningen från 2015 finns instruktioner för underlagens 

innehåll och utformning.  

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen samt kultur-och fritidsnämndens 
ärendeberedningsprocess följer lagstiftning och dokumenterad rutin som beskrivs ovan. De 

avsteg som görs beskrivs närmare under kap. 4.2.  

4. Dialog och ansvarsfördelning i ärendeberedningsprocessen  

4.1. Nämndernas sekreterare är centraliserade till kanslistaben  

På kommunledningskontoret fungerar kanslistaben sedan 2012 som en central stödfunktion 
till samtliga nämnder i ärendeberedningsprocessen. Rollfördelningen preciseras dels i 

nämndspecifika processbeskrivningar, såsom Rutiner för Kommunstyrelsen och dels i 
dokumentet Checklista nämndsammanträde som kanslistaben samt kultur- och 
fritidsförvaltningen arbetar utifrån. Det finns en tydlig rollfördelning inom 

tjänstemannaorganisationen, varav kanslistaben utgör en viktig samordnande roll.  

På kanslistaben arbetar kommunens registratorer, kommunjurister, kommunsekreterare, 
nämndsekreterare och arkivarier. Kommundirektören har det yttersta ansvaret för 
ärendeberedningsprocessen och respektive kontorschef har det övergripande ansvaret mot 

nämnd. Samtliga nämndsekreterare är anställda på kanslistaben och inte hos respektive 

nämnd vilket innebär att sekreterarna handlägger ärenden år flera instanser.  

Enligt intervjuad kanslichef på kommunledningskontoret anses det medföra vinster med en 

samlad funktion. Detta då det bidrar till en bättre översyn av nämndernas processer. 
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Ärendeberedningsprocessen är även mindre personberoende vilket bidrar till ett mer 

enhetligt sätt i hur man arbetar.  

Nackdelar som lyfts av kanslichefen är att nämndsekreterarna ibland upplevs arbeta långt 
från verksamheten samt inte alltid tillhandahåller sakkunskaper inom olika nämnders 
områden. Detta vägs enligt intervjuad upp av att sekreterarna har en god dialog med 

respektive kontor. I förstadiet av arbetet inför ärendeuttaget träffas kommundirektör, 
kanslichef samt nämnd/kommunsekreterarna under ett tjänstemannauttag och går igenom 
vilka av ärendena som ska tas upp på dagordningen. Vid oklarheter stämmer sekreteraren 

av med ansvarig handläggare efter mötet.  

Kollegialt lärande framhålls av de intervjuade som en viktig del i kompetensutvecklingen 
inom kanslistaben. Inom kansliet arbetar jurister som i det dagliga arbetet stöttar övriga 
medarbetare. Vidare är kommunsekreterarna med i ett nätverk tillsammans med tio andra 

kommuner i norra Stockholmsregionen. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap och 

erfarenheter om kommunernas arbetssätt rörande ärendebredningsprocessen. 

4.2. Intervjuade beskriver en problembild inom organisationen  

Enligt intervjuade har det inom kommunledningskontoret hittats ärenden som har fallit bort i 
ärendehanteringssystemet. Detta har påträffats av tjänstepersoner vid ett fåtal tillfällen under 
processens gång, exempelvis inför ärendeuttaget. En av anledningarna till detta beskrivs 
vara att kommunens ärendehanteringssystem saknar systemstöd för aviseringar av nya 

ärenden som registrerats i systemet. Tjänstepersonerna övervakar således inkomna ärenden 
manuellt. En annan anledning till att ärenden har fallit bort är att ärendehanteringssystemet 
saknar en modul som gör det möjligt för tjänstepersonerna att söka på öppna ärenden och 

motta aviseringar om sista svarsdatum. Samma tjänstepersoner beskriver att dessa brister 

även leder till att ärenden behöver beredas snabbt vilket påverkar kvalitén negativt.  

Flertalet intervjuade politiker uppger att kvalitén på underlagen varierar. Exempelvis beskrivs 

att beslutsformuleringarna är otydliga och att sammanfattningarna ibland är för omfattande. 
Flera intervjuade politiker är även kritiska till att handlingar har saknats vid utskick eller att 

handlingar ibland har lagts på bordet under sammanträdet.  

Intervjuade kommunsekreterare uppger att kommunen är i behov av ett mer tidseffektivt IT-

system bland annat för att kunna frigöra tid för kvalitetskontroller och återkoppling till 
handläggarna. Ibland har det skett att ärendena samt bilagor inkommer samma dag som 
utskicket vilket har försvårat kvalitetssäkringen. Kommunsekreterarna behöver i dagsläget 

vänta in samtliga ärenden och handlingar innan utskicket kan sammanställas. Detta beror på 
att systemet inte tillåter ändringar i enskilda ärenden efter att utskicket är klart. Samtliga 
ärenden med handlingar sammanställs i ett stort dokument och nya utskick krävs varje gång 

det görs tillägg av bilagor. Sekreterarna säkerställer manuellt att samtliga bilagor finns med i 

utskicken och det har skett enligt intervju att bilagor missats att bifogas på grund av detta. 

Vidare upplever merparten av de intervjuade att dialogen mellan politiker och tjänstepersoner 
fungerar väl. Det finns även en tydlig uppdelning mellan förtroendevaldas och 

tjänstepersonernas roller i ärendeberedningsprocessen. 
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Vi är positiva till att kanslistaben genomför utbildningsinsatser under hösten 2019 i hur bland 

annat tjänsteskrivelser ska författas med syfte att förbättra kvalitén samt för att säkerställa 

samsyn kring skrivreglerna.  

6. Beslutsunderlagens kvalitet 

Vi har i granskningen slumpmässigt valt ut 2 beslutsärenden vid olika sammanträden per 

styrelse och nämnd för en analys av beslutsunderlagens kvalité. En övergripande bedömning 

har även gjorts av samtliga beslutsärendens vid dessa fyra sammanträden.  

Vår bedömning av beslutsunderlagens kvalitet utgår från beslutsfattares möjlighet att kunna 

fatta välinformerade beslut och överenstämmelsen mot riktlinjerna i skrivhanledningen samt 

mallar. 

6.1. Kommunstyrelsen  

Två beslutsunderlag har slumpmässigt valts ut för en fördjupad granskning. 
Beslutsunderlagen är ”Förändring av styr- och budgetprocess” (KS 19/0440) och ”Motion om 

Bostad åt alla/Hem för alla” (KS 18/0112).  

Förändring av styr- och budgetprocess 

Tjänsteskrivelsen innehåller samtliga avsnitt som enligt skrivhandledningen och fastställd 
mall ska inkluderas. Vidare har tjänsteskrivelsen en tydlig ärenderubrik och det framgår vilka 
handlingar som nämnden ska använda som beslutsunderlag samt till vilka beslutet ska 

skickas till.  
 
Sammanfattningen har beskrivits på mindre än en halv sida i enlighet med rekommenderad 

längd i skrivhandledningen. Innehållet i sammanfattningen kan med fördel förtydligas genom 
att beskriva exempel på identifierade brister i den nuvarande styrprocessen vad det gäller 
anpassningsförmåga och ansvarsfördelning. Bristerna i nuvarande styrprocess beskrivs 
senare under ärendebeskrivningen och inte i sammanfattningen.  

 
Kontorets förslag till beslut framgår tydligt under rubriken förslag på ny styrprocess. Det 
framgår att grunderna till förslaget om en ny styrprocess är enkelhet, tydlighet och 

anpassningsbarhet. Den inledande delen av ärendet beskriver brister i nuvarande 
styrprocess och den andra beskriver det nya förslaget samt dess fördelar. Varje underrubrik i 
ärendebeskrivningen innehåller nyckelmeningar som sammanfattar textens innebörd.   

 
I skrivelsen framgår vilka risker och konsekvenser nuvarande styr- och budgetprocess 
medför. Exempelvis beskrivs att verksamheterna lägger ned betydande administrativa 
resurser på att ta fram de olika underlag som krävs inför respektive steg i processen. Vidare 

beskrivs i punktform vilka fördelar den nya styrprocessen medför. Exempelvis att färre steg i 
den nya styrprocessen kommer att kräva färre resurser. Under rubriken barnperspektiv 
beskrivs de positiva effekter beslutet kommer att innebära för barn och unga. I skrivelsen 

framgår en diskussion om alternativa handlingsalternativ i form av två eventuella tilläggsteg 

till den föreslagna styrprocessen.   
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Motion Bostad åt alla/Hem för alla 

Tjänsteskrivelsen innehåller de rubriker som enligt skrivhanledningen och fastställd mall ska 

inkluderas. Tjänsteskrivelsen har en tydlig ärenderubrik och det framgår vilka handlingar som 
nämnden ska använda som beslutsunderlag samt till vilka beslut ska sändas till.  
 

Språket i skrivelsen är lättförståeligt, exempelvis förklaras ord som koncepthus för att texten 
ska bli begriplig för läsaren. Sammanfattningen har beskrivits i punktform på mindre än en 
halv sida och inkluderar ärendets mest väsentliga delar.  
 

Kontorets förslag till beslut framgår i klartext i slutet av sammanfattningen samt vid 
beskrivning av ärendet. Ärendet beskrivs i kronologisk ordning och samtliga yrkanden i 
motionen bemöts i ärendebeskrivningen. Varje yrkande inleds med en nyckelmening som 

sammanfattar textens innehåll.  
 
I skrivelsen görs en konsekvensanalys kring produktionskostnader och dess påverkan på 

hyresnivån. I beskrivning av ärendet görs en ekonomisk analys kring val av bostäder som 
ska byggas i förhållande till efterfrågan. Inga ekonomiska beräkningar presenteras eller en 
beskrivning av vilka konsekvenser det leder till ifall beslutet inte antas. I tjänsteskrivelsen 
presenteras inga alternativa förslag till beslut. Det bedöms inte heller vara aktuellt eftersom 

att kommunledningskontoret argumenterar för att Upplands-Brohus arbetar med dessa frågor 
och att de bedrivs i linje med framförda yrkanden. Vidare beskrivs kort under 
barnperspektivet att ämnet som behandlas har konsekvenser för barn och ungas livsvillkor. 

 
 

Samtliga ärenden vid sammanträdena 

Samtliga beslutsärenden vid sammanträdena9 innehåller generellt de rubriker som enligt 
skrivhandledningen och utifrån fastställd mall ska inkluderas. Samtliga ärenden har en tydlig 
ärenderubrik och språket är generellt lättförståeligt. Ärendebeskrivningarna följer en 
kronologisk ordning och i de fallen som skrivelserna innefattat flera beslut har besluten 

numrerats.  

I flera ärenden framgår dock inte kontorets förslag i klartext10. Det bör enligt 
skrivhandledningen framgå under sammanfattningen eller i ärendebeskrivningen för att 

säkerställa att det tydligt framgår vad kommunstyrelsen förväntas besluta om.    

Ett antal tjänsteskrivelser11 kan även med fördel kortas ner för att endast inbegripa ärendets 
mest väsentliga delar. I ett antal tjänsteskrivelser innehåller sammanfattningen och 

ärendebeskrivningen samma text, vilket innebär en upprepning för läsaren och inte en 

fördjupning av ärendet.  

                                                 

9 Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2019-11-25 och 2019-03-06. 
10 Exempelvis framgår det inte i tjänsteskrivelserna ”Revidering av avfallstaxan” (KS 19/0386) och ”Yttrande 
över remiss angående förslag till namnpolicy” (KS 17/0355). 
11 Exempelvis ”Ersättningsmodell för extra lokalbidrag för skolor och förskolor” (KS 18/0465).  
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Vidare saknar några tjänsteskrivelser12 information om till vilka beslutet ska sändas till. Ett 
antal tjänsteskrivelser13 saknar rubriken barnperspektiv med tillhörande 

barnkonsekvensanalys och i samma handlingar framgår bilagor under fel rubrik.  

6.2. Kultur- och fritidsnämnden 

I granskningen ingår beslutsunderlagen i ärendena ”Aktivitetssparken i Råby” (KFN 16/0119) 

och ”Förstärkt grundbidrag 2019” (KFN 19/0024). 

Aktivitetsparken i Råby 

Tjänsteskrivelsen innehåller de rubriker som enligt skrivhandledningen och fastställd mall ska 
inbegripas. Skrivelsen har en tydlig ärenderubrik och det framgår vilket beslutsunderlag 

nämnden ska utgå ifrån samt till vilka förslag till beslut ska skickas.  
 
Sammanfattningen har beskrivits kortfattat och inkluderar ärendets mest väsentliga delar. 

Kontorets förslag till beslut framgår i klartext under ärendebeskrivningen. Ärendet beskrivs 
kortfattat och inleds med en nyckelmening som sammanfattar textens innehåll. 
Ärendebeskrivningen kan förtydligas genom att en inledande mening beskriver vad kultur- 

och fritidsnämnden behöver ta ställning till.  
 
I tjänsteskrivelsen beskrivs ekonomiska konsekvenser av att nämnden ska ta beslutet eller 
inte. I beskrivningen framgår att beslutet innebär merkostnader på ca 10 mnkr om nämnden 

antar anbudet från anbudsgivaren. Vilket innebär en omfördelning av resurser samt medel 
från investeringsbudgeten för 2019. Det framgår inte vilka ekonomiska skäl som föreligger för 
att anta anbudet jämfört med att påbörja en ny upphandlingsprocess. En konsekvens som 

beskrivs av att inte anta anbudet är att det kommer innebära en avsevärd tidsförsening. 
Ingen ekonomisk beräkning presenteras på vad förseningen skulle medföra för kostnader.  
Förslaget om att påbörja en ny upphandlingsprocess eller andra alternativa förslag ges inte 

som förslag till beslut. I skrivelsen framgår det att beslutet medför positiva effekter utifrån ett 
barnperspektiv. Exempelvis att beslutet kommer vara positivt för barn och ungas fysiska, 
psykiska och sociala utveckling. 

Förstärkt grundbidrag 2019 

Tjänsteskrivelsen innehåller de rubriker som enligt skrivhandledningen och mall ska 
inkluderas. Skrivelsen har en tydlig ärenderubrik och det framgår vilka handlingar som 
nämnden ska använda som beslutsunderlag samt till vilka förslag till beslut ska skickas.  

 
Sammanfattningen har beskrivits på mindre än en halv sida och inkluderar ärendets mest 
väsentliga delar. I sammanfattningen kan begreppet aktivitetstillfällen förtydligas för att göra 

det med begripligt för läsaren. Kontorets förslag till beslut framgår i klartext under rubriken 
förslag till beslut. Ärendet beskrivs kortfattat och inleds med en nyckelmening som 
sammanfattar textens innehåll.  
 

                                                 

12 Exempelvis framgår det inte vilka beslutet ska sändas till i ”Motion om att bo bra också som årsrik i 

Upplands-Bro” (KS 18/0256) och ”Motion om fältassistenter” (KS 17/0313). 
13 Tjänsteskrivelserna där barnperspektivet inte framgår är ”Äldre- och omsorgsnämndens taxor och avgifter år 

2019” (KS 19/0094) och ”Socialnämndens taxor och avgifter år 2019” (KS 19/0073).  
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I skrivelsen beskrivs vilka kriterier som gäller för att föreningar ska erhålla förstärkt 
grundbidrag samt inlämnade uppgifter från föreningar. Inga konsekvenser med beslutet 

presenteras. Under rubriken barnperspektiv beskrivs ett antal positiva effekter av att beslutet 
tas, dels ur ett folkhälsoperspektiv och med koppling till barnkonventionen.  
 

Samtliga ärenden vid sammanträdena  

Samtliga tjänsteskrivelser vid sammanträdena14  innehåller de avsnitt som ska inkluderas 
enligt skrivhandledningen och fastställd mall. Skrivelsernas ärenderubriker är tydliga och de 

inledande styckena innehåller nyckelmeningar vilka sammanfattar textens innehåll.  

I några tjänsteskrivelser saknas rubriken barnperspektiv med tillhörande 
barnkonsekvensanalys.15 Tjänsteskrivelserna innehåller generellt inledande nyckelmeningar 
som sammanfattar textens innebörd, vilket underlättar för läsaren att orientera sig i texten. I 

de fallen som tjänsteskrivelserna innefattat flera beslut har besluten numrerats.  

Sammanfattningarna är på cirka en halv sida vilket är i enlighet med skrivhandledningen och 
inkluderar ärendets mest väsentliga delar. Vidare bedömer vi att en del sammanfattningar 

kan utvecklas genom att beskriva kontorets förslag till beslut mer konkret. Detta för att ge 
läsaren en bättre förståelse kring vad ärendet handlar om.  

Vår bedömning  

Vår övergripande bedömning är att handlingarna generellt följer dispositionen i 

skrivhandledningen samt fastställda mallar. Exempelvis framgår det vilka handlingar som 
styrelse och nämnd ska använda som beslutsunderlag. I flertalet tjänsteskrivelser saknas 
avsnittet barnperspektiv med tillhörande konsekvensanalys. I några skrivelser saknas även 

information om till vilka beslutet ska sändas till16.  

Vidare är sammanfattningarna överlag kortfattade och inkluderar ärendets mest väsentliga 
delar. Vi bedömer att i vissa fall kan sammanfattningarna konkretiseras. Detta för att göra det 

mer begripligt för läsaren. Läsaren ska kunna läsa sammanfattningen och förstå ärendet 

utan att ha tillgång till resten av tjänsteskrivelsen.  

Språket i tjänsteskrivelserna är överlag tydligt och används fackbegrepp definieras dessa. 
Generellt innehåller ärendebeskrivningarna inledande nyckelmeningar som sammanfattar 

textens innehåll i enlighet med skrivhandledningen.   

Avseende de fyra utvalda beslutsärendenas innehåll görs ekonomiska konsekvensanalyser i 
viss utsträckning. Vår bedömning är att de ekonomiska konsekvensanalyserna kan beskrivas 

utförligare. Överlag saknas en beskrivning av vilka ekonomiska konsekvenser beslutet har 
på lång sikt. Vidare ges i skrivelserna överlag inte några andra handlingsalternativ, utan 

                                                 

14 Vid Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 2018-04-12 och 2019-02-19.  
15 Exempelvis framgår inte avsnittet barnperspektiv i tjänsteskrivelsen ”Inrättande av arbetsutskott, 
fastställande av antal ledamöter samt val av ledamöter” (KFN 19/0020) och ”Inrättande av beredning, 
fastställande av antal ledamöter samt val av ledamöter” (KFN 19/0021).  
16 Enligt kanslistabens utbildningsmaterial för 2019 står det att ”Behöver inte beslutet sändas någonstans kan 
rubriken tas bort.” Vår bedömning är att beslutet bör skickas till berörda personer och att undantaget inte är 

tillämpbart i dessa ärenden.  
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Ulla Wiesner 

Nämndsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se 

2020-07-29 KS 17/0305  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Svar på motion om att skapa vackra 
grönområden i vår kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionens förslag har tagits i beaktande. Upplands-Bro kommun har dock ett 

fungerande arbete genom funktioner både i egen regi samt via entreprenad för 

att kommunens invånare ska kunna vistas i vackra grönområden. Ingen 

förändring bedöms vara aktuell. 

Sammanfattning 

Kerstin Åkare (V) föreslår i en motion till Kommunfullmäktige den 10 april 

2019 att Upplands-Bro kommun ska arbeta på nya sätt för att skapa vackra 

grönområden. I motionen beskrivs bland annat att Enköping på senare år 

arbetat med att skapa grönområden med mer perenna växter vilket motionären 

vill se mer av även i Upplands-Bro kommun. 

Motionären yrkar för Vänsterpartiets räkning på följande:  

 Entreprenaden för renhållning, plogning och sandning avslutas. 

 Kommunen bygger upp en verksamhet i egen regi som sköter 

parkytor, renhållning, snöröjning, sandning med mera. 

 Kommunen inrättar tjänsten kommunträdgårdsmästare. 

Den 25 maj 2020 antog tekniska nämnden samhällsbyggnadskontorets yttrade 

daterat den 20 januari 2020 som sitt eget. I yttrandet framkommer att stora 

delar av innehållet i motionen redan uppfylls genom funktioner inom tekniska 

avdelningens verksamhet. Även rollen som kommunsträdgårdsmästare bedöms 

täckas upp av den samlade kompetens som finns inom tekniska avdelningen.  

I yttrandet konstateras att en mindre del av driften idag sker i egen regi och 

resterande på entreprenad. Det framhålls dock att balansen mellan egen regi 

och driftentreprenad bedöms väl avvägd i dagsläget. Med hänsyn till detta samt 

de stora kostnader och den omfattande process en utökning av egen drift skulle 

innebära, bedöms en förändring inte aktuell. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-08-29 KS 17/0305 

 
 

Kommunledningskontoret kan konstatera att motionens förslag har tagits i 

beaktande. Upplands-Bro kommun har ett fungerande arbete genom funktioner 

både i egen regi samt via entreprenad för att kommunens invånare ska kunna 

vistas i vackra grönområden. Ingen förändring bedöms vara aktuell. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 juli 2020 

 Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun den 10 april 

2019 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 25 maj 2020. 

 Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 20 januari 2020. 

Barnperspektiv 

En grön och vacker miljö i nära anslutning till bostadsområden är viktig för att 

alla barn och ungdomar ska få tillgång miljöer som gynnas utomhusvistelse, 

lek och rörelse.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun den 10 april 

2019 

2. Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 25 maj 2020. 

3. Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 20 januari 2020. 

Beslut sänds till 

 Vänsterpartiet 

 Tekniska nämnden 
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 MOTION OM ATT SKAPA VACKRA GRÖNOMRÅDEN I VÅR KOMMUN 
 
Enköping kallar  sig med rätta ”parkernas stad”.  Enköping har en blomsterprakt och 
trädgårdsskötsel att avundas, med otaliga gröna rum. Enköpings parker har den 
kvaliteten  idag att  de blivit en turistattraktion och det anordnas resor till Enköping  där 
en rundvandring  i parkerna är delar av eller hela upplevelsepaketet. 
 
Det har inte alltid  varit så och det har heller inte så länge  varit så.  
För en 10-15 år sedan sköttes Enköpings parker som de flesta parker i svenska städer. 
En entreprenör  klippte  gräsmattor och häckar samt placerade ut blomsterpottor med 
säsongens blommor på vårarna på ett flertal platser i kommunen. 
 
Hemligheten med de  underbara parkerna och grönområdena  i Enköping  är att staden 
tröttnade på blomsterpottorna och ville ta ett genomgripande tag  om kommunens 
grönområden. Man  beslöt att sköta  parker och vägar i egen regi med sikte på att 
försköna kommunen och för  detta  ändamål  anställde man en stadsträdgårdsmästare. 
Denna har skapat ett team med kunniga trädgårdsmänniskor  runtom sig och genom att 
arbeta  i huvudsak med perenna växter, lyckats att skapa  de miljöer man kan njuta av 
idag, utan  extra tilldelade medel ur kommunens budget, utan  hållit  samma budget  som 
om kommunen fortsatt köpt  in underhållstjänst  för  sina planteringar  och grönytor. 
 regi.  
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2018  löper vår kommuns kontrakt  ut med de  entrepenörer  som sköter våra 
grönområden och renhåller, plogar och sandar våra vägar. 
 
Detta är ett  lysande tillfälle att ta tillbaka  den här verksamheten i kommunal  regi och att 
göra som Enköping, och anställa en Stadsträdgårdsmästare. 
Denne  skulle, inom befintliga  budgetramar för verksamheterna, kunna  bygga  upp en 
organisation som kan arbeta med våra grönområden under vår-sommar-höst  och även 
ansvara för snöröjning och sandning under vintern. 
 
Idag är Upplands-Bro en ganska  grön kommun  med mycket som kan betecknas som 
landsbygd. Samtidigt  växer kommunen kraftigt och nybyggnationer är på gång eller 
planeras på allt  fler platser. En förtätning av tätorterna i kommunen är oundviklig.  
Vårt behov av vackra grönområden kommer därför bara att  öka under årens lopp  och 
börjar vi arbeta med dem och  planera för  dem redan nu, kommer vi kunna  se frukten av 
detta arbete i samma takt som de nya bostadsområdena växer fram. 
 
En sammanhållen trädgårdsskötsel med i huvudsak perenna växter där man tar hänsyn 
till  klimat och jordmån är dessutom betydligt  ekologiskt hållbarare än att  varje år köpa 
in växthusodlade säsongsväxter som sedan slängs när säsongen är över. Med perenna 
växter kan  man helt enkelt plantera ut dem till   krukor på våren som man ställer  ut,  och 
när hösten kommer, planteras  de tillbaka  i jorden  och övervintrar till nästa år. 
 
Därför  yrkar vi på att 

● Entreprenaden för renhållning plogning  och sandning avslutas. 
● Kommunen bygger upp  en verksamhet i egen regi som sköter om parkytor, 

renhållning,  snöröjning,  sandning m.m. som beskrivs  i motionen. 
● Kommunen inrättar tjänsten kommunträdgårdsmästare från 2018. 

 
 
Kerstin Åkare 
Vänsterpartiet, 1 6 oktober 2017. 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-05-25 

 

 

§ 52 Svar på motion om att skapa vackra 
grönområden i vår kommun 

 Dnr TN 18/0137 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag till remissyttrande, daterat den 21 januari 2020 och överlämnar svaret 

till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kjell Johansson (V) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 

Den 10 april 2019 inkom en motion om att skapa vackra grönområden från 

Vänsterpartiet.  

Vänsterpartiet beskriver i motionen ett förslag om att kommunen skall:   

 Avsluta entreprenaden för renhållning, plogning och sandning. 

 Bygga upp en verksamhet i egen regi som sköter parkytor, renhållning, 

snöröjning, sandning med mera. 

 Inrätta tjänsten kommunträdgårdsmästare. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 

2020 

 Yttrande - Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 21 januari 

2020 

 Motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun, daterad den 

10 april 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag till remissyttrande, daterat den 21 januari 2020. 

  



       a grönområden i vår kommun - KS 17/0305-5 Svar på motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun : Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 5-25-0--20 - Svar på motion om att skapa vackra grönområden i vår kommun

 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (26)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-05-25 

 

 

Beslutsgång 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med 

tillägget att svaret ska skickas till Kommunstyrelsen.  

Kjell Johansson (V) yrkar bifall till motionens förslag.  

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag på tillägg.  

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 

förslagen mot varandra och finner att nämnden kan fatta beslut enligt kontorets 

förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige  
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lina Bergkvist 

   

Enheten Gata/Park/Trafik 

   

Lina.Bergkvist@upplands-bro.se 

2020-01-20 TN 18/0137  

Tekniska nämnden 
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Svar på motion om att skapa vackra 
grönområden i vår kommun 
Den 10 april 2019 inkom en motion om att skapa vackra grönområden från 

Vänsterpartiet.  

Vänsterpartiet beskriver i motionen ett förslag om att kommunen skall: 

 Avsluta entreprenaden för renhållning, plogning och sandning 

 Bygga upp en verksamhet i egen regi som sköter parkytor, renhållning, 

snöröjning, sandning med mera 

 Inrätta tjänsten kommunträdgårdsmästare 

I motionen hänvisar Vänsterpartiet till de parker och grönområden om 

Enköpings kommun har. Där beskrivs att det på senare år har byggt upp 

praktfulla parker med perenna växter som får medborgare och turister att njuta 

av dessa grönområden. I motionen står att hemligheten för det som Enköping 

skapats ligger i att dom som kommun tog ett övergripande tag om kommunens 

grönområden genom att sköta parker och vägar i egen regi med sikte på att 

försköna kommunen och för detta ändamål anställde de även en 

stadsträdgårdsmästare som skall lägga en långsiktig skötselplan samt ansvara 

för planens genomförande och drift. Vänsterpartiet föreslår därför att 

Upplands-Bro kommun ska göra detsamma, att ta över drift och underhåll i 

egen regi samt anställa en stadsträdgårdsmästare samt att detta skall finansieras 

inom redan befintliga budgetramar.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att stadsträdgårdsmästarens roll redan 

uppfylls av funktioner inom Tekniska avdelningens verksamhet, samt att det 

finns delar i förslaget som är en lång process att genomföra och kräver 

investeringsmedel. 

1. Kontoret har idag en Parkförvaltare, en Gatutekniker samt en 

Driftledare som har ansvaret för skötselplaner, genomförande och drift 

av detta. Samt effektivisering inom respektive område. 

2. Kommunens gällande avtal med driftentreprenören löper ut 2021-05-

31, men möjlighet till förlängning 3 år. 

3. Om kommunen skall ta över samtlig drift i egen regi krävs det stora 

investeringar, inte bara i maskiner utan även i en ny anläggning för 

driftpersonal med utrymmen för upplag och maskinpark. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-01-20 TN 18/0137 

 
 

4. Att ha en helt egen drift för samtlig vinterväghållning, sandupptagning, 

renhållning, övrigt vägunderhåll samt grönyteskötsel kräver en stor 

personalstyrka och arbetsledning. Det behövs även en jourverksamhet i 

egen regi för att klara bland annat snöröjning. 

Sammanfattningsvis finns inte möjligheter att genomföra förslaget. Idag 

genomförs en mindre del av driften i egen regi och balansen mellan den och 

driftentreprenaden är väl avvägd. En utökning av egen drift medför stora 

kostnader och det är en lång process att genomföra. Rollen 

stadsträdgårdsmästare anser Tekniska kontoret täcks upp av den samlade 

kunskap som finns på avdelningen.  

 

 

Marcus Sköld (M) 

Tekniska nämndens ordförande 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Ulla Wiesner 

Nämndsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

   

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se 

2020-08-15 KS 19/0354  

Kommunstyrelsen 
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Svar på motion om trädförsörjningsstrategi 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad i och med följande: 

 Ett strategiskt kompetensbaserat arbete kring trädförsörjning pågår 

genom flera funktioner inom samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro 

kommun. 

 Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett samlat 

dokument om trädförsörjning som underlag och vägledning för fortsatt 

arbete inom området. 

Sammanfattning 

Den 14 juni 2019 inkom en motion från Miljöpartiet genom Sara Ridderstedt. I 

motionen yrkar Miljöpartiet att:  

 kommunen tar ett större ansvar för trädbeståndet och att det planteras 

nya träd i Upplands-Bro kommun, särskilt i de stadsdelarna där det har 

byggts mest på senare år.  

 Upplands-Bro kommun antar en trädförsörjningsstrategi i enlighet med 

begreppet ekologisk kompensation (vägledning från Naturvårdsverket 

gällande stadsplanering). Naturvårdsverket anser att krav på 

kompensation särskilt bör övervägas i samband med intrång med höga 

naturvärden, vid påverkan på den gröna infrastrukturen och nya 

ekosystemtjänster samt i samband med påverkan på områden med högt 

exploateringstryck. 

Den 15 juni 2020 togs motionen upp i Tekniska nämnden som beslutade att 

anta samhällsbyggnadskontorets yttrande. I yttrandet framgår att 

samhällsbyggnadskontoret i dagsläget arbetar på ett strategiskt sätt med 

trädförsörjning. Inom samhällsbyggnadskontoret finns funktioner med kunskap 

och förståelse gällande bevarandevärde för träd, trädmiljöer och ekologiska 

kompensationer. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer dock att ett stödjande dokument om 

trädförsörjning kan vara ett användbart underlag i exploateringsområden, vid 

bedömning av riskträd i bostadsnära skog, inför schaktarbeten samt vid 
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åtgärder i befintlig natur. Tekniska nämnden föreslår därför att 

samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett sådant dokument. 

Kommunledningskontoret håller med motionsställaren om vikten av att arbeta 

med trädbeståndet i kommunen som ett led i kommunens arbete med 

hållbarhet. Kommunledningskontoret kan konstatera att det både finns 

kompetens samt strategiskt pågående arbete i frågan inom 

samhällsbyggnadskontoret. Ett samlat dokument kan på ett positivt sätt bidra 

som underlag och vägledning för fortsatt arbete inom området. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 augusti 2020 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 15 juni 

2020. 

 Tekniska nämndens yttrande - motion om trädförsörjningsstrategi, 

daterad den 21 januari 2020 

 Motion om trädförsörjningsstrategi den 14 juni 2019 

Barnperspektiv 

Grönområden gynnar både fysisk och psykisk hälsa hos såväl barn som vuxna.  

För barn är det extra viktigt att ha möjlighet till lek och fysisk aktivitet i 

naturnära område i anslutning till sina hem. Samhällsbyggnadskontoret arbetar 

och planerar därför dagligen för att bevara, underhålla och plantera nya träd 

och skogspartier i bostadsnära områden. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Motion om trädförsörjningsstrategi den 14 juni 2019 

2. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 15 juni 

2020. 

3. Tekniska nämndens yttrande - motion om trädförsörjningsstrategi, 

daterad den 21 januari 2020 

Beslut sänds till 

 Motionsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Från: Sara Ridderstedt 
Skickat: den 14 juni 2019 10:47 
Till: kommunstyrelsen 
Ämne: Motion 
 
Miljöpartiet föreslår trädförsörjningsstrategi 

Tio träd i kvarteret får dig att känna dig sju år yngre enligt en kanadensisk studie! Detta får man 
naturligtvis ta med en nypa salt men forskare är eniga om att träd får dig att må 
bättre. Träd renar luften från partiklar, ozon och kväveoxider vilket minskar risken för många 
allvarliga sjukdomar och de är vackra att se på vilket ökar trivseln. Gamla träd utgör värdefulla 
biotoper för fåglar samt bin och andra insekter.  
 

Träden påverkar också det lokala klimatet genom att erbjuda skugga i allt högre temperaturer, 
och de minskar risken för översvämningar. Dessutom binder de koldioxid. Trycket på att bygga 
fler bostäder är stort i Stockholmsregionen och Upplands-Bro tar sin del av ansvaret för att fler 
ska få bostad. Många träd går förlorade när grävmaskinerna gör sitt jobb och i många fall ersätts 
borttagna träd inte med nya.  

  
Miljöpartiet vill att : 
 

* Kommunen tar ett större ansvar för trädbeståndet och att det planteras nya träd i Upplands-
Bro, särskilt i de stadsdelarna där det har byggts mest på senare år.  
 

* Miljöpartiet föreslår att Upplands-Bro kommun antar en trädförsörjningsstrategi i enlighet med 
begreppet ekologisk kompensation (Vägledning från Naturvårdsverket gällande 
stadsplanering). Naturvårdsverket anser att krav på kompensation särskilt bör övervägas i 
samband med intrång i områden med höga naturvärden, vid påverkan på den gröna 
infrastrukturen och viktiga ekosystemtjänster samt i samband med påverkan på områden med 
högt exploateringstryck.  
 

Sara Ridderstedt (Mp) 
 
 
 

Skaffa Outlook för Android 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 12 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

 

§ 69 Yttrande- Motion om 
trädförsörjningsstrategi 

 Dnr TN 19/0231 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag till remissyttrande, daterat den 27 maj 2020.  

Sammanfattning 

Den 14 juni 2019 inkom en motion från Miljöpartiet (ref.nr KS 19/0354). 

Miljöpartiet beskriver i motionen ett önskemål om att kommunen skall anta en 

trädförsörjningsstrategi i enlighet med begreppet ekologisk kompensation.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Tekniska nämnden §54, daterad den 25 maj 2020 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 27 maj 2020 

 Tekniska nämndens yttrande – motion om trädförsörjningsstrategi, 

daterat den 21 januari 2020 

 Motion om trädförsörjningsstrategi, daterad den 14 juni 2019 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag till remissyttrande, daterat den 27 maj 2020.  

Beslutsgång 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. Catharina 

Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 

Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S), Leif Janson (S) lämnar följande 

Protokollsanteckning. Vi Socialdemokrater fick vid nämndens sammanträde i 

april igenom vårt förslag om återremiss av ärendet. Vi välkomnat att yttrandet 

över Miljöpartiets motion nu har förändrats så att det innebär att vi från 

nämndens sida föreslår att en policy ska tas fram. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen  
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  YTTRANDE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lina Bergkvist 

   

Enheten Gata/Park/Trafik 

   

Lina.Bergkvist@upplands-bro.se 

2020-01-21 TN 19/0231  

Tekniska nämnden 
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Yttrande- Motion om trädförsörjningsstrategi 
Den 14 juni 2019 inkom en motion från Miljöpartiet. Miljöpartiet beskriver i 

motionen ett önskemål om att kommunen skall anta en trädförsörjningsstrategi 

i enlighet med begreppet ekologisk kompensation.  

Miljöpartiet vill att:  

 kommunen tar ett större ansvar för trädbeståndet och att det planteras 

nya träd i Upplands-Bro kommun, särskilt i de stadsdelarna där det har 

byggts mest på senare år. 

 att Upplands-Bro kommun antar en trädförsörjningsstrategi i enlighet 

med begreppet ekologisk kompensation (vägledning från 

Naturvårdsverket gällande stadsplanering). Naturvårdsverket anser att 

krav på kompensation särskilt bör övervägas i samband med intrång 

med höga naturvärden, vid påverkan på den gröna infrastrukturen och 

nya ekosystemtjänster samt i samband med påverkan på områden med 

högt exploateringstryck 

Tekniska nämnden anser att förslaget med ett stödjande dokument om 

trädförsörjning är ett bra sätt att ha som underlag för exploateringsområden 

men även vid åtgärder i befintlig natur samt som underlag vid bedömning av 

riskträd i bostadsnära skog och vid schaktarbeten nära träd.  

Kompentensen för att redan idag kunna bevaka dessa intressen samt för att 

kunna ta fram detta stödjande dokument anses uppfyllas med funktioner inom 

tekniska, mark och exploaterings samt övergripande samhällsplaneringens 

avdelningar. 

Samtliga berörda inom området från avdelningarna tekniska, mark och 

exploatering samt övergripande samhällsplanering är ständigt med och 

granskar landskaps handlingarna inför nya exploateringar.  

Ett av målen som berörda tjänstepersoner från de olika avledningarna har är att 

ständigt motverka och förebygga, när en åtgärd eller verksamhet kan innebära 

en betydande försvagning av den gröna infrastrukturen i ett område, alternativt 

att det kompenserar med nyanläggning och planteringar av olika slag. 

Samhällsbyggnadskontoret har idag en parkförvaltare och två 

kommunekologer samt projektledare med gedigen erfarenhet och förståelse för 

bevarandevärde för träd, trädmiljöer och ekologiska kompensationer. Samtliga 
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är väl införstådda i värdet av att plantera nya träd, och hur träden bidrar till en 

hållbar utveckling. 

Tekniska avdelningen anser att Upplands-Bro kommun arbetar på ett 

strategiskt sätt med trädförsörjning men att det vore bra med en beslutad policy 

som underlag och vägledning.  

 

Marcus Sköld (M) 

Tekniska nämndens ordförande 
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Kommunstyrelsen 
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Svar på motion om att anlägga en gång- och 
cykelbana mellan Bro och Bålsta 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad då det i kommunens gång- och cykelplan finns med 

som en åtgärd att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg mellan Bro och 

Bålsta.  

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Vänsterpartiet genom Erik Karlsson med förslag 

att kommunen ska anlägga en kombinerad gång- och cykelväg mellan Bro och 

Bålsta mot Enköping. Förslaget är att Upplands-Bro kommun gemensamt med 

Håbo kommun ska utreda och anlägga en kombinerad cykel- och gångväg 

mellan dessa tätorter. Det föreslås att den tidigare banvallen mellan 

kommunerna kan användas för en stor del av sträckan. 

Tekniska nämnden ser positivt på förslaget och instämmer i att en trafiksäker 

gång- och cykelväg bör finnas mellan Bro och Bålsta. Dock är kommunen 

varken markägare eller väghållare på den nämnda sträckan längs med 

Enköpingsvägen. Kommunen för en aktiv dialog med Trafikverket i ärendet 

och hoppas på att kunna påverka prioriteringarna hos Trafikverket. Kommunen 

har hittills byggt och planerar för en gång- och cykelväg med regional standard 

genom Bro i olika etapper, som samhällsbyggnadskontoret redogör för i sitt 

yttrande. 

Kommunledningskontoret bedömer att motionen är besvarad då det i 

kommunens gång- och cykelplan finns med som en åtgärd att skapa en 

trafiksäker gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 juli 2020 

 Motion om att anlägga en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro 

och Bålsta mot Enköping. 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 15 juni 

2020. 
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 Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 11 december 2019. 

Ärendet 

En motion har inkommit från Vänsterpartiet genom Erik Karlsson med förslag 

att kommunen ska anlägga en kombinerad gång- och cykelväg mellan Bro och 

Bålsta mot Enköping. Förslaget är att Upplands-Bro kommun gemensamt med 

Håbo kommun ska snabbutreda och anlägga en kombinerad cykel- och 

gångväg mellan dessa tätorter. Idag finns det ingen trafiksäker koppling för 

oskyddade trafikanter mellan Bro och Bålsta på den hårt trafikerade vägen där 

hastigheterna är höga. 

Den 15 juni 2020 yttrade sig Tekniska nämnden i ärendet. Tekniska nämnden 

antog då samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 11 

december 2019. I yttrandet framkommer att det i kommunens gång- och 

cykelplan ”Åtgärdsförslag för gång- och cykeltrafik, Uppdatering av Kap. 3 

Åtgärdsförslag i Gång- och cykelplanen enligt beslut Ks § 42 2012-04-18” 

finns med som en åtgärd att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg mellan 

Bro och Bålsta. Gång- och cykelvägen finns även med i den regionala 

cykelplanen för Region Stockholm samt i kommunens Översiktsplan 2010.  

Upplands-Bro kommun är dock varken markägare eller väghållare för denna 

del av Enköpingsvägen utan det är Trafikverket som i dagsläget är väghållare 

och som ansvarar för trafiksäkerheten längs med sträckan. Upplands-Bro 

kommun för täta dialoger med Trafikverket om en gång- och cykelbana längs 

med vägen. Trafikverket är medvetna om problemet och kommunens önskan 

om gång- och cykelväg, men tyvärr är detta inte, i dagsläget, ett prioriterat 

projekt för Trafikverket. Tekniska avdelningen kommer fortsätta föra dialogen 

kring detta och försöka påverka så mycket det går för att få till en trygg och 

säker gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta.  

Vidare har Tekniska avdelningen även påbörjat ett samarbete med Håbo 

kommun för att kunna driva frågan tillsammans. En gång- och cykelväg mellan 

Bro och Bålsta innebär även att det kommer behöva byggas på båda sidor om 

länsgränsen (Stockholms län och Uppsala län).  

I kommunens trafik- och tillgänglighetsprogram finns ett projekt att bygga 

regional gång och cykelväg genom Bro i tre etapper. Projektet har redan 

påbörjats och kommunen har blivit beviljad statlig medfinansiering för en 

gång- och cykelväg med regional standard genom Bro som är tänkt att ansluta 

till den nämnda gång- och cykelvägen. 

Kommunledningskontorets synpunkter 

Kommunledningskontoret bedömer att motionen är besvarad då det i 

kommunens gång- och cykelplan finns med som en åtgärd att skapa en 

trafiksäker gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta. 
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Barnperspektiv 

Väl genomtänkta och trafiksäkra gång- och cykelvägar i kommunen ökar 

tryggheten och möjligheten för barn och ungdomar att röra sig på ett säkert sätt 

i kommunen. Detta främjar både barnens hälsa samt sociala liv. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Motion om att anlägga en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro 

och Bålsta mot Enköping. 

2. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 15 juni 

2020. 

3. Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 11 december 2019. 

Beslut sänds till 

 Motionsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Motion till kommunfullmäktige i Upplands-Bro 

Anlägg en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro och Bålsta mot Enköping.
Vänsterpartiet i Håbo lägger samtidigt som partiföreningen i Upplands Bro lägger motsvaran-
de motion i sina fullmäktige denna motion. Syftet är att kommunerna gemensamt ska snabbut-
reda och anlägga en kombinerad cykel- och gångväg mellan våra tätorter. För en stor del av 
denna sträckning skulle den tidigare banvallen mellan våra kommuner kunna användas.

Vi kan glädjande nog se att arbetspendlingen med cykel är på uppgång. För att inte denna ut-
veckling skall gå i stå på grund av att tryggheten på vårt vägnät inte är säkrad är en gång och 
cykelbaneutveckling en god framtida utveckling för våra kommuner. För att inte tala om att 
barn och ungdomar ska kunna både gå och cykla under trygga förhållanden till skola och fri-
tidsaktiviteter inom kommunen och till intilliggande orter. Att skilja dessa oskyddade trafi-
kanter från den allt mer ökande trafik som vi kan se på vårt vägnät måste prioriteras.

I Upplands-Bro kommuns Landsbygdsprogram finns stöd för utveckling av gång och cykelvä-
gar. Landsbygdsprogrammet är ett övergripande strategiskt styrdokument som visar hur kom-
munen ska utvecklas inom de närmsta åren. 

Även Agenda 2030 ger stöd för att genomföra en skyndsam gång och cykelvägs utbyggnad. I 
och med det har väldens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030
leda utvecklingen mot en hållbar och rättvis framtid. De 17 globala målen är integrerade och 
odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den so-
ciala och den miljömässiga. Kommunernas roll i detta viktiga arbete är avgörande. Att anläg-
ga fler gång och cykelvägar är en del av allt som behövs göras. Vi hoppas på ett positivt gen-
svar på motionen. 

Vänsterpartiet Upplands-Bro yrkar
att en kombinerad cykel- och gångväg med belysning anläggs mellan Bro och Bålsta tätorter 
med vidare sträckning mot Enköping. 

att Upplands-Bro kommun tar kontakt med berörda kommuner för att gemensamt utreda pla-
nera och genomföra motionens intentioner.

För vänsterpartiet Upplands-Bro

Erik Karlsson
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 PROTOKOLLSUTDRAG 10 (18)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-06-15 

 

 

§ 67 Yttrande- Motion om att anlägga en 
gång- och cykelbana mellan Bro och 
Bålsta, KS 19/0556 

 Dnr TN 19/0447 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag till yttrande, daterat 11 december 2019. 

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Vänsterpartiet till Kommunfullmäktige i 

Upplands-Bro kommun om att anlägga en kombinerad gång- och cykelväg 

mellan Bro och Bålsta mot Enköping. Tekniska nämnden ser positiv på det och 

instämmer i förslaget att en trafiksäker gång- och cykelväg bör finnas mellan 

Bro och Bålsta. Dock är kommunen varken markägare eller väghållare på den 

nämnda sträckan längs med Enköpingsvägen. Kommunen för en aktiv dialog 

med Trafikverket i ärendet och hoppas på att kunna påverka prioriteringarna 

hos Trafikverket. Kommunen har hittills byggt och planerar för en gång- och 

cykelväg med regional standard genom Bro i olika etapper. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 11 december 2019 

 Yttrande, daterat den 11 december 2019 

 Motion om att anlägga en gång- och cykelbana mellan Bro och Bålsta, 

daterad 11 december 2019 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets 

förslag till yttrande, daterat 11 december 2019. 

Beslutsgång 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. Catharina 

Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen  

 Motionsställaren 
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Yttrande - Motion om att anlägga en gång- och 
cykelbana mellan Bro och Bålsta 
 

 

En motion har inkommit från Vänsterpartiet till Kommunfullmäktige i Upplands-Bro 

kommun om att anlägga en kombinerad gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta 

mot Enköping. Idag finns det ingen trafiksäker koppling för oskyddade trafikanter 

mellan Bro och Bålsta. Enköpingsvägen är hårt trafikerad mellan Bro och Bålsta samt 

att hastigheterna är höga. Skyltad hastighet är 70 km/h, vilket inte räknas som 

trafiksäkert att cykla i blandtrafik.  

 

I kommunens cykelstrategi 2020–2025 enligt beslut KS 19/0630–2 finns det med som 

ett fokusområde att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg för att fler människor ska 

cykla.  

 

I kommunens gång- och cykelplan ”Åtgärdsförslag för gång- och cykeltrafik, 

Uppdatering av Kap. 3 Åtgärdsförslag i Gång- och cykelplanen enligt beslut Ks § 42 

2012-04-18” finns det med som en åtgärd att skapa en trafiksäker gång- och cykelväg 

mellan Bro och Bålsta. Gång- och cykelvägen finns även med i den regionala 

cykelplanen för Region Stockholm samt i kommunens Översiktsplan 2010.  

 

Upplands-Bro kommun är varken markägare eller väghållare för denna del av 

Enköpingsvägen. Det är Trafikverket som i dagsläget är väghållare och som ansvarar 

för trafiksäkerheten längs med sträckan. Upplands-Bro kommun har täta dialoger med 

Trafikverket om en gång- och cykelbana längs med vägen. Trafikverket är medvetna 

om problemet och kommunens önskan om gång- och cykelväg, men tyvärr är detta 

inte, i dagsläget, ett prioriterat projekt för Trafikverket, men det finns med på deras 

åtgärdslista. Tekniska avdelningen ska fortsätta föra dialogen kring detta och försöka 

påverka så mycket det går för att få till en trygg och säker gång- och cykelväg mellan 

Bro och Bålsta.  

Tekniska avdelningen har även påbörjat ett samarbete med Håbo kommun för att 

kunna driva frågan tillsammans. En gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta innebär 

även att det kommer behöva byggas på båda sidor om länsgränsen (Stockholms län 

och Uppsala län).  

I kommunens trafik- och tillgänglighetsprogram finns ett projekt att bygga regional 

gång och cykelväg genom Bro i tre etapper. Projektet har redan påbörjats och 

kommunen har blivit beviljad statlig medfinansiering för en gång- och cykelväg med 

regional standard genom Bro som är tänkt att ansluta till nämnda gång- och cykelväg 
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till Bålsta enligt den regionala cykelplanen, men kommunen behöver också skjuta till 

medel. 

Tekniska avdelningen kommer att fortsätta dialog med berörda parter för att få fram 

önskemål om gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta. 

Marcus Sköld (M) 

Tekniska nämndens ordförande 
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Kommunstyrelsen 
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Svar på motion om två medborgarkontor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  

Motionen anses besvarad eftersom Upplands-Bro kommun har ett pågående 

arbete genom Trygghetscenter och Kontaktcenter som tillhandahåller flertalet 

av de tjänster och den service som efterfrågas i motionen. 

Sammanfattning 

Den 18 mars 2018 inkom Vänsterpartiet genom Kerstin Åkare med en motion 

med förslag om att kommunen ska inrätta två medborgarkontor för att skapa 

trygghet i kommunen. 

I februari 2020 invigdes Trygghetscenter i Bro, syftet med Trygghetscenter är 

att öka samarbetet mellan olika aktörer, jobba förebyggande med trygghet och 

vara ett nav för trygghetsarbetet i kommunen. Trygghetscenter ger även 

kommuninvånarna möjlighet att komma i kontakt och få hjälp från de olika 

verksamheterna. Kommuninvånarna kan även vända sig till Kontaktcenter som 

finns både i kommunhuset i Kungsängen och i Brohuset. Kontaktcenter hjälper 

till med information och vägledning i kommunrelaterade frågor. 

Kommunledningskontoret anser att genom Trygghetscenter och Kontaktcenter 

tillhandahåller Upplands-Bro kommun flertalet av de tjänster och den service 

som efterfrågas i motionen  

Beslutsunderlag 

 Motion om två medborgarkontor 18 mars 2018 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2020 

Ärendet 

Den 18 mars 2018 inkom Vänsterpartiet genom Kerstin Åkare (V) med en 

motion som föreslår att kommunen ska inrätta två medborgarkontor som ska 

bestå av två ombudsmannatjänster och en tjänst för konsumentvägledare. 

Kommuninvånarna ska kunna vända sig till ombudsmännen med frågor och 

klagomål samt för att få rådgivning. Ombudsmännen ska ha befogenhet att 

driva medborgarnas frågor och självständigt följa upp dem i förhållande till 

respektive nämnd eller tjänsteman, de ska inte ha någon registreringsplikt 
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utöver det som är lagstadgat. Konsumentvägledaren ska hjälpa medborgarna att 

få kännedom om sina rättigheter. Medborgarkontoren föreslås placeras i 

Kontaktcenter i Kungsängen och i Bro och ska bestå av en ombudsman på 

heltid på respektive plats och en konsumentvägledare som arbetar halvtid på 

respektive plats.   

Vänsterpartiet framhåller att upprättande av medborgarkontoren är ett led att 

arbeta för trygghet i kommunen.   

I februari 2020 invigdes Trygghetscenter i Bro, syftet med Trygghetscenter är 

att öka samarbetet mellan olika aktörer, jobba förebyggande med trygghet och 

vara ett nav för trygghetsarbetet i kommunen. Trygghetscenter ger även 

kommuninvånarna möjlighet att komma i kontakt och få hjälp från de olika 

verksamheterna. 

De verksamheter som finns representerade är: 

 Trygghets- och preventionsenheten som band annat består av 

samordnare för brotts- och drogprevention och fältassistenter 

 Polis 

 Räddningstjänsten Attunda 

 Kvinnojouren Anna – erbjuder skyddat boende, stödsamtal och 

utbildning till kvinnor som är utsatta för relationsvåld. 

 Budget- och skuldrådgivning – erbjuder planerings- och budgetstöd 

samt information och hjälp med ansökan om skuldsanering. 

 Ungdomscoacher – fokuserar på att få ungdomar mellan 16-20 år utan 

sysselsättning att återgå till studier eller komma ut i arbete. 

 Advokatjouren - erbjuder kostnadsfri juridisk hjälp där medborgarna 

kan få en personlig konsultation och rådgivning samt information om 

hur man kan gå vidare med sitt ärende. Advokatjouren finns i både Bro 

och Kungsängen. 

 Överförmyndaren – utövar tillsyn och kontroll över förmyndarskap, 

godmanskap och förvaltarskap. 

 

Kommuninvånarna kan även vända sig till Kontaktcenter som finns både i 

kommunhuset i Kungsängen och i Brohuset. Kontaktcenter hjälper till med 

information och vägledning i kommunrelaterade frågor. De hjälper till med 

kontakten med kommunen och olika myndigheter och sköter handläggningen 

av ärenden som färdtjänst, skolskjuts, skolval, aktualisering av 

försörjningsstöd, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, markupplåtning med 

mera. 
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Kommunledningskontoret anser att genom Trygghetscenter och Kontaktcenter 

tillhandahåller Upplands-Bro kommun flertalet av de tjänster och den service 

som efterfrågas i motionen  

Barnperspektiv 

En trygg och säker uppväxt är viktigt för alla barn. Insatser som dessa samt 

närvaro från trygghetsskapande aktörer skapar trygghet och säkerhet för 

samtliga kommuninvånare. 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 

1. Motion om två medborgarkontor 18 mars 2018 

 

Beslut sänds till 

 Motionsställaren 

 



101 Svar på motion om två medborgarkontor - KS 18/0110-3 Svar på motion om två medborgarkontor : Motion om två medborgarkontor

 

Motion om två medborgarkontor 

Vi skapar trygghet genom att inrätta två ombudsmannatjänster och en 
en tjänst för en konsumentvägledare. 
 
Det är svårt för medborgarna att känna till alla rättigheter vi har, lagarna förändras 
kontinuerligt. 
 
Därför kan man som konsument behöva vägledning för att hitta rätt vi inrättar därför 
en professionell konsumentvägledare i kommunen. 
 
Det kan kännas tryggt att kunna vända sig till en ombudsman som uttalat står på ens 
sida: 

● När man blir äldre,  
● Om man har eller får en funktionsnedsättning eller sjukdom  
● När man är ung och inte riktigt vet vart man ska vända sig.  
● Om man inte hittar rätt i byråkratin 

 
Till dessa ombudsmän kan kommuninvånarna vända 
sig med frågor, för att få rådgivning och med klagomål.  
 
Ombudsmannen ska ha befogenhet att driva 
medborgarnas frågorna och självständigt följa upp dem 
i förhållande till respektive nämnd eller tjänsteman. 
För medborgarnas trygghet ska ombudsmannen inte ha 
någon registreringsplikt på sina ärenden utöver sådant 
som redan är lagstadgat. 
 
Därför yrkar vi att kommunen inrättar två 
Medborgarkontor. 
 
Medborgarkontoren är fysiskt placerade i Kontaktcenter 
i Kungsängen och Bro och består av 

● en heltidstjänst som ombudsman på respektive 
plats  

● en heltidstjänst som konsumentvägledare som jobbar halva tiden på 
respektive plats.  

Dessa tre tjänstemän jobbar ihop så att de gemensamt kan driva medborgarnas 
frågor. 
 
 
Kungsängen den 18 mars 2018 
 
Kerstin Åkare 
Vänsterpartiet Upplands-Bro 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

karin haglund@upplands-bro.se 

2019-03-19 KS 18/0255  

Kommunstyrelsen 
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Svar på motion om allmänhetens fråga 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen om allmänhetens fråga anses besvarad i och med följande: 

Svar på allmänhetens fråga skickas till Kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare tillsammans med kallelse och handlingar till nästkommande 

sammanträde för Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Den 13 juni 2018 inkom Vänsterpartiet genom Kerstin Åkare (V) med en 

motion med förslag om att svar på allmänhetens frågor ska delges alla politiker 

i Kommunfullmäktige. 

Vänsterpartiet framhåller att frågeställningarna från allmänheten ofta är av 

intresse för alla förtroendevalda i Kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontoret ser ingenting som hindrar att svaren på allmänhetens 

frågor tillhandahålls samtliga ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontoret föreslår att detta sker via kansliavdelningen i 

samband med utskick av kallelser och handlingar till nästkommande 

sammanträde för Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2020 

 Motion om allmänhetens fråga den 13 juni 2018. 

Barnperspektiv 

Att allmänheten har möjlighet att ställa frågor direkt till det högsta politiska 

organet i kommunen är en viktig demokratisk rättighet. För beslutsfattare i 

Kommunfullmäktige är det viktigt att ha tillgång till kommuninvånarnas 

önskemål och vilka svar som har lämnats i olika frågor för fortsatt politiskt 

arbete. Inte minst gäller detta för frågor om barn- och ungas levnadsvillkor. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-03-19 KS 18/0255 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Motion om allmänhetens fråga den 13 juni 2018. 

Beslut sänds till 

 Motionsställare 
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Motion om allmänhetens fråga 
 
Allmänhetens frågeställningar ofta är frågor som alla politiker i kommunfullmäktige kan 
vara intresserade av att ta del av. De avspeglar ofta den allmänna politiska debatten hos  
medborgarna i kommunen. 
 
Därför yrkar vi på att  

inkomna allmänhetens frågor med ansvarig politikers svar delges alla politiker i  
kommunfullmäktige. 
 
 

onsdag 13 juni 2018 
Kerstin Åkare 
Vänsterpartiet 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

karin haglund@upplands-bro.se 

2020-08-21 KS 19/0480  

Kommunfullmäktige 
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Svar på motion om att utreda förutsättningarna 
för fler personer att ha möjlighet att delta i 
Funkisfestivalen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad i och med att arbetet med att tillgängliggöra 

Funkisfestivalen för fler redan pågår. 

Sammanfattning 

Den 5 september 2019 inkom en motion ifrån Socialdemokraterna om att 

utreda förutsättningarna för att fler personer ska ha en möjlighet att delta i 

Funkisfestivalen. Motionsställarna konstaterar att det hittills endast varit 

personer med funktionsvariation inom daglig verksamhet som har kunnat delta 

i festivalen.  

Funkisfestivalen, tidigare kallad funkismello är sångtävlingen för personer med 

funktionsvariationer. Målet med Funkisfestivalen är att skapa ett arrangemang 

som leder till att så många personer som möjligt med intresse för att sjunga ska 

få möjlighet att stå på scen. 

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar i sitt yttrande att ansvaret för 

Funkisfestivalen sedan januari 2020 ligger på kultur- och fritidskontoret då 

projektledaren flyttats från arbetsmarknadsenheten till kulturavdelningen. I och 

med detta pågår redan arbetet med att göra festivalen tillgänglig för alla över 

15 år med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS 

som bor, går i skolan eller arbetar i Upplands-Bro kommun. Ett arbete för att 

marknadsföra förändringen har inletts, bland annat genom en bredare 

marknadsföring via fler kanaler.  

Kommunledningskontoret bedömer med hänsyn till ovanstående att motionen 

är besvarad. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2020 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-08-21 KS 19/0480 

 
 

 Motion från Socialdemokraterna om att utreda förutsättningarna för fler 

personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen inkommen den 5 

september 2019 

 Protokoll från Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj 

2020. 

 Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden den 30 mars 2020 

Barnperspektiv 

Funkisfestivalen är en aktivitet som ger ett positivt mervärde till de personer 

över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS, 

som själva deltar eller som deltar ifrån publiken. Även barn under 15 år kan ha 

glädje utav detta arrangemang, både som anhöriga samt som publik. Med 

ändrade förutsättningar kommer funkisfestivalen bidra till fler 

kulturupplevelser, nya kunskaper, nya relationer och goda förebilder bland 

barn och unga i Upplands-Bro kommun. 

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Motion från Socialdemokraterna om att utreda förutsättningarna för fler 

personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen inkommen den 5 

september 2019 

2. Protokoll från Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj 

2020 

3. Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden den 30 mars 2020 

Beslut sänds till 

 Motionsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Motion  
 
Utred förutsättningarna för fler personer att ha möjlighet att delta i 
Funkisfestivalen 
 
 
Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer med funktionsnedsättning 
inom LSS, Lagen ”lagen om stöd och service” (LSS) (1993:387) 
 
Upplands-Bro kommun har varit medlem sedan 2011.  
Under Socialförvaltnings ledning 2011–2015, vidare Kommunledningskontor och 
Arbetsmarknadsenheten, Daglig Verksamhet. 2016 – tills idag. 
 
Melodifestivalen i vår kommun är ett omtyckt event för många som öppnar möjlighet och 
synliggör målgruppen på ett positivt sätt samt ökar allmänhetens intresse för målgruppen. 
 
Utvecklingsarbete med Funkis Festivalen i Upplands-Bro kommun har gått bra, från en 
enkel audition 2011–2012 till ett stort event med över 200 åskådare i publiken.  
 
Under senaste året har det även skapats ”syskon” event- ”Livesändning” i samarbete med 
kultur-och fritidskontoret.  
 
Livesändning öppnar möjlighet för många som av olika anledningar inte kan ta sig till finalen 
och vill se och uppleva melodifestivalen på hemmaplan i Kungsängen.  
 
Idag är det endast kommunmedborgare som är verksamma inom daglig verksamhet som har 
möjligheten att delta och representera vår kommun. 
 
Socialdemokraterna i Upplands-Bro vill att 
vi ska fortsätta denna positiva utveckling och skyndsamt utreda förutsättningarna för att fler 
personer med funktionsnedsättning och beslut inom LSS, lagen ”lagen om stöd och service” 
(LSS) (1993:387) som bor, jobbar och går i skolan i Upplands-Bro ska kunna delta och 
representera vår kommun i Funkisfestivalen. 
 
Socialdemokraterna i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
Upplands-Bro 2019-09-05 
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Camilla Janson                  Lilja Johansson Lindfors                Hibo Salad Ali 
 
Birgitta Holmström          Linda Pettersson                            Sadid Hossain 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Magnus Carlberg 

Enhetschef Kulturenheten 

Kulturavdelningen 

+46 8-581 692 67 

magnus.carlberg@upplands-bro.se 

2020-03-30 KFN 20/0033  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Yttrande- Motion om att utreda 
förutsättningarna för fler personer att ha 
möjlighet att delta i Funkisfestivalen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen bör 

anses besvarad i och med att arbetet med att tillgängliggöra Funkisfestivalen 

för fler redan är genomförd. 

Sammanfattning 

Den 5 september 2019 inkom en motion ifrån Socialdemokraterna om att 

utreda förutsättningarna för att fler personer ska ha en möjlighet att delta i 

Funkisfestivalen. Motionsställarna konstaterar att det hittills endast varit 

personer med funktionsvariation inom daglig verksamhet som har kunnat delta 

i festivalen.  

Funkisfestivalen 

Funkisfestivalen, tidigare kallad funkismello är sångtävlingen för personer med 

funktionsvariationer. Målet med Funkisfestivalen är att skapa ett arrangemang 

som leder till att så många personer som möjligt med intresse för att sjunga ska 

få möjlighet att stå på scen. 

Tävlingen är Sveriges roligaste och största melodifestival för personer med 

intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS (lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade). Tävlingen gick av stapeln första 

gången år 2011 och blev genast en succé. Sedan dess har det blivit ett årligt 

återkommande evenemang och Upplands-Bro var med från första början. 

Sedan 2015 arrangeras festivalen av den ideella Föreningen Funkisglädje 

tillsammans med alla medlemskommuner där Upplands-Bro är en.  

Dels uppmärksammas personer med funktionsvariationer dels bjuder tävlingen 

på en minnesvärd kväll för både deltagare, publik och sponsorer. Festivalen 

arrangeras på allt fler orter vilket bidrar till engagemang och långsiktighet.  

Alla deltagande kommuner har möjlighet att arrangera en egen deltävling på 

lokal nivå, med stöd, manualer och praktisk hjälp som ingår i medlemskapet. 

Detta gör Upplands-Bro genom en deltävling på stora scenen i Kulturhuset som 

också direktsänds.  
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-03-30 KFN 20/0033 

 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande 

Sedan årsskiftet ligger ansvaret för Funkisfestivalen på Kultur- och 

fritidskontoret då projektledaren flyttats från arbetsmarknadsenheten till 

kulturavdelningen. I och med det pågår redan arbetet med att göra festivalen 

tillgänglig för alla över 15 år med intellektuell eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning inom LSS som bor, går i skolan eller arbetar i Upplands-

Bro kommun. 

Ett arbete för att marknadsföra detta har inletts, bland annat genom en bredare 

marknadsföring med fler kanaler och ett sommarmusikläger för personer över 

15 år med funktionsvariationer att utveckla deras intresse för musik och dans. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 5 maj 2020 

 Motion från Socialdemokraterna om att utreda förutsättningarna för fler 

personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen inkommen den 5 

september 2019. 

Barnperspektiv 

Funkisfestivalen är en aktivitet som ger ett positivt mervärde till de personer 

över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS, 

som själva deltar eller som deltar ifrån publiken. Barn i denna målgrupp har i 

dag inte ett lika stort utbud att välja på oavsett om det är kultur- eller 

fritidsintressen och det påverkar deras fritid, deras psykiska och fysiska hälsa. 

Även barn under 15 år kan ha glädje utav detta arrangemang, både som anhörig 

samt som publik. Genom att tillgängliggöra festivalen för fler ger vi barnen 

ytterligare ett sätt att utrycka sig på och för de yngre att få goda förebilder. Vi 

ger dem ett sammanhang och viktiga kunskaper och färdigheter de kommer ha 

stor nytta av framåt i livet.   

 

Kultur- och fritidskontoret 

 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

  

 Magnus Carlberg 

 Avdelningschef Kultur  
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Bilagor 

 Motion från Socialdemokraterna om att utreda förutsättningarna för fler 

personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen inkommen den 5 

september 2019. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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§ 30  Motion om att utreda förutsättningarna 
för fler personer att ha möjlighet att 
delta i Funkisfestivalen. 

 Dnr KFN 20/0033 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen bör 

anses besvarad i och med att arbetet med att tillgängliggöra Funkisfestivalen 

för fler redan är genomförd. 

Sammanfattning 

Den 5 september 2019 inkom en motion ifrån Socialdemokraterna om att 

utreda förutsättningarna för att fler personer ska ha en möjlighet att delta i 

Funkisfestivalen. Motionsställarna konstaterar att det hittills endast varit 

personer med funktionsvariation inom daglig verksamhet som har kunnat delta 

i festivalen.  

Funkisfestivalen 

Funkisfestivalen, tidigare kallad funkismello är sångtävlingen för personer med 

funktionsvariationer. Målet med Funkisfestivalen är att skapa ett arrangemang 

som leder till att så många personer som möjligt med intresse för att sjunga ska 

få möjlighet att stå på scen. 

Tävlingen är Sveriges roligaste och största melodifestival för personer med 

intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS (lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade). Tävlingen gick av stapeln första 

gången år 2011 och blev genast en succé. Sedan dess har det blivit ett årligt 

återkommande evenemang och Upplands-Bro var med från första början. 

Sedan 2015 arrangeras festivalen av den ideella Föreningen Funkisglädje 

tillsammans med alla medlemskommuner där Upplands-Bro är en.  

Dels uppmärksammas personer med funktionsvariationer dels bjuder tävlingen 

på en minnesvärd kväll för både deltagare, publik och sponsorer. Festivalen 

arrangeras på allt fler orter vilket bidrar till engagemang och långsiktighet.  

Alla deltagande kommuner har möjlighet att arrangera en egen deltävling på 

lokal nivå, med stöd, manualer och praktisk hjälp som ingår i medlemskapet. 

Detta gör Upplands-Bro genom en deltävling på stora scenen i Kulturhuset som 

också direktsänds.  

Kultur- och fritidsnämndens yttrande 

Sedan årsskiftet ligger ansvaret för Funkisfestivalen på Kultur- och 

fritidskontoret då projektledaren flyttats från arbetsmarknadsenheten till 

kulturavdelningen. I och med det pågår redan arbetet med att göra festivalen 
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tillgänglig för alla över 15 år med intellektuell eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning inom LSS som bor, går i skolan eller arbetar i Upplands-

Bro kommun. 

Ett arbete för att marknadsföra detta har inletts, bland annat genom en bredare 

marknadsföring med fler kanaler och ett sommarmusikläger för personer över 

15 år med funktionsvariationer att utveckla deras intresse för musik och dans. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 5 maj 2020 

 Motion från Socialdemokraterna om att utreda förutsättningarna för fler 

personer att ha möjlighet att delta i Funkisfestivalen inkommen den 5 

september 2019. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen bör 

anses besvarad i och med att arbetet med att tillgängliggöra Funkisfestivalen 

för fler redan är genomförd. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Naser Vukovic (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det endast har yrkats på kontorets förslag och finner 

att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

karin haglund@upplands-bro.se 

2020-08-20 KS 19/0502  

Kommunstyrelsen 
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Svar på motion om att illustrera och synliggöra 
kommunens historia och kulturarv 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad i och med följande: 

 Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete för att synliggöra 

kommunens historia och kulturarv på olika platser i kommunen. En del 

av detta arbete inbegriper informationsskyltar.  

 Förslag om permanenta utställningar i Kungsängen och Bro tas med i 

beaktande i det framtida arbetet med att hitta fler vägar för att nå ut till 

invånarna med kunskap om kommunens kulturhistoria. 

Sammanfattning 

Den 25 september 2019 lämnade Sara Ridderstedt (MP) in en motion med 

förslag om hur kommunens historia och kulturarv kan synliggöras. 

Motionsställaren föreslår följande: 

 en permanent modern utställning om vårt kulturarv i Kulturhuset eller 

Kommunhusets foajé (gjord av utställningspedagog, i nästa steg även 

tillgängligt i Bro) 

 att skyltar som berättar och informerar om historiska platser sätts upp. 

Den 3 december 2019 yttrade sig Kultur- och fritidsnämnden om motionen. 

Nämnden beslutade att anta kultur- och fritidskontorets yttrade som sitt eget.  

Kultur- och fritidskontoret välkomnar engagemang och förslag för att 

ytterligare lyfta fram kommunens rika historia. Kultur- och fritidskontoret 

redogör i sitt yttrande om vad som har genomförts för att tillgängliggöra kultur 

för kommunmedborgarna under 2018-2019. I yttrandet konstateras också att 

det finns informationsskyltar vid flera kulturmiljöer i kommunen. Det framgår 

att det pågår insatser såsom röjning på vissa platser för att kunna byta ut 

befintliga skyltar där ett sådant behov finns. Dessutom finns det planering för 

att sätta upp nya skyltar för att informera Upplands-Broborna om flera platser 

och dess historia. 

Kultur- och fritidskontoret anser vidare att det skulle vara mycket värdefullt 

om kommunens historia kunde presenteras på en central plats i kommunhuset i 
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Kungsängen och i Bro i utställningsform. Kontoret bedömer dock att en sådan 

insats skulle kräva en alltför stor kostnad i dagsläget då förslaget skulle 

innebära behov av en utställningsproducent samt en omfördelning av 

personalresurser för underhåll av utställningen. 

Med hänsyn till redogörelsen i Kultur- och fritidsnämndens yttrande anser 

Kommunledningskontoret att motionen anses vara besvarad. Permanenta 

utställningar i Kungsängen och Bro bedöms av budgetmässiga skäl inte vara 

aktuella att inrätta i dagsläget. Det är dock ett förslag att ta med i beaktande i 

framtida nya sätt att synliggöra kommunens historia för dess invånare. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2020 

 Motion om att illustrera och synliggöra kommunens historia inkommen 

den 24 september 2019 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden den 3 december 2019 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse med yttrande den 15 

november 2019 

Barnperspektiv 

Att verka för att barn och unga kommuninvånare får tillgång till kunskap om 

sin hemort och dess kulturarv kan bidra till bland annat nyfikenhet på 

kommunens och människans historia, förståelse för olika sätt att leva samt en 

omsorg om kommunens gemensamma ytor. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Motion om att illustrera och synliggöra kommunens historia inkommen 

den 24 september 2019. 

2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden den 3 december 2019 

3. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse med yttrande den 15 

november 2019. 

Beslut sänds till 

 Motionsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden  
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Motion 2019-09-24  
 

Illustrera kommunens historia  
Fler behöver känna till mer om vår fantastiska kommun, den är för många anonym och 
själlös.  
Låt oss bidra till att en bostadsort också förvandlas till hembygd. Människor kommer att 
vara rädda om sin hembygd det är viktigt för social hållbarhet i vår kommun. Miljöpartiet 
vill se ett levande och relevant kulturarv baserat på den kunskap som finns och som 
förmår synliggöra alla de berättelser som tillsammans bildar vårt gemensamma kulturarv. 

Miljöpartiet föreslår till att börja med att: 

*en permanent modern utställning om vårt kulturarv i Kulturhuset eller Kommunhusets 
foaje (gjord av utställningspedagog, i nästa steg även tillgängligt i Bro) 

*skyltar som berättar och informerar om historiska platser sätts upp 
 
 

Sara Ridderstedt (MP) 
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§ 56 Yttrande motion om att illustrera och 
synliggöra kommunens historia och 
kulturarv 

 Dnr KFN 19/0167 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta yttrande om att motionen ska 

bifallas. 

Sammanfattning 

Miljöpartiet har inkommit med en motion den 24 september 2019 om att 

synliggöra kommunens historia och kulturarv.  

De föreslår; 

 en permanent modern utställning om vårt kulturarv i Kulturhuset eller 

Kommunhusets foaje (gjord av utställningspedagog, i nästa steg även 

tillgängligt i Bro) 

 att skyltar som berättar och informerar om historiska platser sätts upp. 

Kultur-och fritidskontorets yttrande  

Följande yttrande är en redogörelse av nuläget i kommunens kulturmiljöarbete 

samt en kommentar till förslagen i motionen.  

Det är positivt att det finns engagemang och förslag för att ytterligare lyfta 

fram kommunens rika historia. Det är också viktigt att synliggöra att förslagen 

innebär att budget måste avsättas eller omprioriteras. I dagsläget arbetar en 

tjänsteperson, 0.8 tjänst med hela kulturmiljöområdet.  

Beslutsunderlag 

 Motion om att illustrera och synliggöra kommunens historia och 

kulturarv daterat 24 september 2019. 

 Tjänsteskrivelse med yttrande daterat 15 november 2019. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden anser att det är positivt att det finns engagemang 

och förslag för att ytterligare lyfta fram kommunens rika historia. Det är också 

viktigt att synliggöra att förslagen innebär att budget och arbetsresurser måste 

avsättas i enlighet med Kultur- och fritidskontorets yttrande som antas av 

Kultur- och fritidsnämnden. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Sverigedemokraternas yrkar bifall till motionen via Katarina Olofsson (SD). 

Socialdemokraterna yrkar bifall till motionen via Naser Vukovic (S). 

Vänsterpartiet yrkar bifall till motionen via Khalouta Simba (V) 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kultur- och 

fritidskontorets förslag till beslut samt förslag om att Kultur- och 

fritidsnämnden antar yttrande om att motionen ska bifallas. Ordföranden ställer 

dem mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med kontorets 

förslag till beslut. 

Voterings begärs och genomförs. Ordförande finner att Kultur- och 

fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Den som vill att ärendet beslutas i enlighet med kontorets förslag till beslut 

röstar ”ja” och den som vill att Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande om 

att motionen ska bifallas röstar ”nej”. Efter omröstning finner ordföranden 5 

röster på ”ja” och 6 röster på ”nej”. Han konstaterar därefter att Kultur- och 

fritidsnämnden beslutar att anta yttrande om att motionen ska bifallas. 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Paul Gustafsson (M) X   

Mats Högberg (M) X   

Linus Stefansson (KD) X   

Anders Eklöf (L) X   

Katarina Olofsson (SD)  X  

Richard Ramstedt (SD)  X  

Naser Vukuvic (S)  X  

Seid Alajbegovic (S)  X  

Hibo Salad Ali (S)  X  

Khalouta Simba (V)  X  

Mattias Peterson (C) X   

Under upprop lämnas 5 ja-röster och 6 nej-röster. Ingen ledamot eller 

tjänstgörande ersättare avstår från att rösta. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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Hannah Rydstedt Nencioni 

Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se  

2019-11-15 KFN 19/0167  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Yttrande - motion om att illustrera och 
synliggöra kommunens historia och kulturarv 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden anser att det är positivt att det finns engagemang 

och förslag för att ytterligare lyfta fram kommunens rika historia. Det är också 

viktigt att synliggöra att förslagen innebär att budget och arbetsresurser måste 

avsättas i enlighet med Kultur- och fritidskontorets yttrande som antas av 

Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Miljöpartiet har inkommit med en motion den 24 september 2019 om att 

synliggöra kommunens historia och kulturarv.  

De föreslår; 

 en permanent modern utställning om vårt kulturarv i Kulturhuset eller 

Kommunhusets foaje (gjord av utställningspedagog, i nästa steg även 

tillgängligt i Bro) 

 att skyltar som berättar och informerar om historiska platser sätts upp. 

  

Följande yttrande är en redogörelse av nuläget i kommunens kulturmiljöarbete 

samt en kommentar till förslagen i motionen.  

Det är positivt att det finns engagemang och förslag för att ytterligare lyfta 

fram kommunens rika historia. Det är också viktigt att synliggöra att förslagen 

innebär att budget måste avsättas eller omprioriteras. I dagsläget arbetar en 

tjänsteperson, 0.8 tjänst med hela kulturmiljöområdet.  

En utställningssatsning kräver ekonomiska samt personella resurser inom 

kommunen som kan bidra till underlagsarbetet.  

Under 2018-2019 har flera fornlämningsmiljöer tillgängliggjorts genom 

röjning av skog: Dalkarlsbacken, Almare Stäkets borgruin, gravfältet vid Bro 

kyrka med den sk Assurs hög och Askers gravfält. Stängsling och fårbete finns 

nu på Almare Stäkets borgruin. Nu finns också förutsättningar för att på ett 

kostnadseffektivt sätt hålla ett urval fornlämningsmiljöer öppna genom att ett 

skogröjningslag bildats i samarbete mellan kulturmiljöverksamheten, 

naturreservatsförvaltningen (kommunekolog) och arbetsmarknadsenheten.  
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Prioritet just nu är att tillgängliggöra ett urval kulturmiljöer, däribland de som 

tillgängliggjorts genom skogsröjning och utveckla dessa till fina besöksmål. 

Det finns också prioritet att satsa på utveckling av Kvistaberg som besöksmål. I 

dessa satsningar ingår produktion av vackra, informativa skyltar. Med dessa 

tillgängliggjorda miljöer som grund finns stora möjligheter att med förenade 

krafter synliggöra Upplands-Bro kommun och dess historia för 

kommuninvånare och tillresta besökare.   

Beslutsunderlag 

 Motion om att illustrera och synliggöra kommunens historia och 

kulturarv daterat 24 september 2019. 

 Tjänsteskrivelse med yttrande daterat 15 november 2019. 

Ärendet 

Miljöpartiet har inkommit med en motion den 24 september 2019 om att 

synliggöra kommunens historia och kulturarv.  

De föreslår; 

 en permanent modern utställning om vårt kulturarv i Kulturhuset eller 

Kommunhusets foaje (gjord av utställningspedagog, i nästa steg även 

tillgängligt i Bro) 

 att skyltar som berättar och informerar om historiska platser sätts upp. 

Kultur-och fritidskontorets yttrande  

Följande yttrande är en redogörelse av nuläget i kommunens kulturmiljöarbete 

samt en kommentar till förslagen i motionen.  

Det är positivt att det finns engagemang och förslag för att ytterligare lyfta 

fram kommunens rika historia. Det är också viktigt att synliggöra att förslagen 

innebär att budget måste avsättas eller omprioriteras. I dagsläget arbetar en 

tjänsteperson, 0.8 tjänst med hela kulturmiljöområdet.  

Arbetet inbegriper rådgivning, stöd och yttranden för att vägleda kommunen att 

följa lagkrav om hänsyn och skydd av kulturmiljöer i plan- och bygglag, 

kulturmiljölag, miljöbalk m.fl. Arbetsuppgifterna innebär också förvaltning av 

Kvistaberg samt viss förvaltning av hembygdsgårdarna Klint och Fattigstugan 

som underhålls av hembygdsföreningar. Kulturmiljöansvarig ansvarar även för 

fornvård och övrig tillgängliggörande av kulturmiljöer från olika tider, 

kommunens bildarkiv samt visst arbete med föreningsstöd.  

Ur kulturmiljöverksamhetens synpunkt är det positivt att kommunens historia 

presenteras på central plats i kommunhuset och i Bro. Det är viktigt att göra ett 

medvetet urval av vilka historiska händelser och aspekter av kommunens 

historia som ska synliggöras så att alla kan känna sig inkluderade. Det behövs 

en utställningsproducent för en sådan satsning. Att ta in en 
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utställningsproducent för ett sådant uppdrag kräver beslut om ekonomiska 

resurser samt beslut att omprioritera personalresurser för den person inom 

kommunen som ska bidra till underlagsarbetet.  

Under 2018-2019 har flera fornlämningsmiljöer tillgängliggjorts genom 

röjning av skog: Dalkarlsbacken, Almare Stäkets borgruin, gravfältet vid Bro 

kyrka med den sk Assurs hög och Askers gravfält. Nu finns också stängsling 

och fårbete på Almare Stäkets borgruin, genom samarbete med fårägare och 

markägare. Fårbetet kommer att synliggöra lämningens strukturer på ett 

mycket bra sätt.  

Flera av fornlämningsmiljöerna ovan är fina besöksmål för människor både 

inom och utanför kommunen. Det finns redan informationsskyltar vid flera 

kulturmiljöer i kommunen: exempelvis vid Tuna by, Askers gravfält längs 

Upplands-Bro leden på Lennartsnäshalvön, Råbygravfältet, Dalkarlsbacken, 

Almare Stäkets borgruin, vid gravfält och boplats nedanför Rösaring. Vid 

runstenar liksom vid Fornsigtuna finns sedan länge skyltar uppsatta av 

Riksantikvarieämbetet. Vissa skyltar är i bra skick, andra behöver bytas ut eller 

rengöras.  

Det har varit viktigt att först tillgängliggöra fornlämningsmiljöerna genom 

röjning innan nya informationsskyltar sätts upp. Röjningsarbetet är också något 

som måste återkomma med jämna mellanrum för att platserna inte ska växa 

igen. Nu finns förutsättningar för att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt 

genom att ett skogslag bildats i samarbete mellan kulturmiljöverksamheten, 

naturreservatsförvaltningen (kommunekologen) och arbetsmarknadsenheten.  

Nästa steg är att byta ut de informationsskyltar som finns och att sätta upp nya 

skyltar. Dessutom finns det naturligtvis fler platser, t ex bebyggelsemiljöer i 

tätorter och bycentrum, där informationsskyltar kan sättas upp för att informera 

om platsens historia. I samband med plan- och exploateringsprojekt finns ofta 

en stor vilja hos exploatörerna att lyfta fram platsens historia med 

informationsskyltar, dock finns inte alltid en tydlighet i vem som ska utföra 

detta. Att satsa på att producera ett stort antal nya skyltar är dels en 

kostnadsfråga (investeringskostnad och driftkostnad) och en fråga om 

personalresurser, där en del uppgifter för kulturmiljöansvarig som exempelvis 

en grundförvaltning av Kvistaberg samt rådgivning i kommunens lagstadgade 

kulturmiljöansvar inte kan väljas bort.  

Prioritet just nu är att satsa på att utveckla ett urval kulturmiljöer, däribland de 

som tillgängliggjorts genom skogsröjning. En stor satsning inom detta tema är 

att utveckla Kvistaberg till ett besöksmål. I det ingår även att producera fina, 

informativa informationsskyltar. Med dessa tillgängliggjorda miljöer som 

grund finns stora möjligheter att med förenade krafter synliggöra Upplands-

Bro kommun och dess historia för kommuninvånare och tillresande från andra 

kommuner.  
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Barnperspektiv 

Att synliggöra mångfaldiga aspekter av kommunens historia, från forntid till 

nutid bidrar till att barn ökar kunskapen om historia och om sin hemmiljö samt 

får än större möjligheter till att identifiera sig med platsen de bor på.   

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

  

 

 

 

Bilagor 

1. Motion om att illustrera och synliggöra kommunens historia daterad 24 

september 2019.  

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 
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Kanslistaben 
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Svar på motion om en tryggare skola 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad då Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete 

som svarar mot motionens yrkanden i och med Upplands-Bromodellen. 

Sammanfattning 

Den 17 augusti 2019 inkom en motion om en tryggare skola till 

Kommunfullmäktige från Vänsterpartiet. Vänsterpartiet föreslår 

Kommunfullmäktige att besluta om att införa socialpedagoger som mentorer i 

grundskolan för att skapa en tryggare skola. Utbildningsnämnden har fått ta del 

av motionen för yttrande. 

Utbildningskontoret bedömer i sitt yttrande att Upplands-Bro kommun redan 

har ett pågående arbete som svarar mot motionens yrkanden. 

Kommunledningskontoret delar Utbildningskontorets bedömning och anser 

därmed att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 21 

januari 2020 

 Utbildningskontorets yttrande den 23 december 2019  

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019 

 Motion om tryggare skola den 17 augusti 2019 

Ärendet 

Den 17 augusti inkom en motion om en tryggare skola till Kommunfullmäktige 

från Vänsterpartiet. Utbildningsnämnden har fått ta del av motionen för 

yttrande. 

Vänsterpartiet föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att införa 

socialpedagoger som mentorer i grundskolan för att skapa en tryggare skola. 

Av motionen framgår att arbetsmiljön i skolan har försämrats och bristen på 

lärare och rektorer i landets skolor är stor. Skolklasserna växer och allt fler 

elever har diagnoser och mår dåligt vilket leder till att lärarna måste lägga allt 

mer tid på att arbeta som mentorer utan att ha den utbildning som krävs för 
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detta. Dessa arbetsuppgifter är ofta tidskrävande och betungande och stjäl tid 

från lärarnas egentliga uppdrag. Vänsterpartiet anser därför att Upplands-Bro 

kommun bör införa socialpedagoger i grundskolan som har den utbildning som 

arbetet som mentor kräver. 

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående 

arbete som svarar mot motionens yrkanden. 

Upplands-Bro modellen 

Sedan våren 2019 pågår ett arbete inom Utbildningskontoret att utreda och 

genomföra en ny arbetsmodell på våra grundskolor. Grundidén är att 

arbetsuppgifter som ligger utanför lärarnas kompetensområde, men som är en 

viktig del av grundskolans uppdrag, skall utföras av annan personal med rätt 

kompetens för de arbetsuppgifterna. Dessa arbetsuppgifter rör till stor del 

elevers psykosociala utveckling. De funktioner som ska utföra dessa 

arbetsuppgifter kallas, klassmentorer. Lärarna kommer istället kunna ägna mer 

tid till undervisning. Detta sätt att organisera verksamheten inom grundskolan 

benämns ”Upplands-Bromodellen”. 

Till läsåret 2020/2021 är tanken att starta ett försök (pilot) med modellen som 

skall omfatta alla tre stadier i grundskolan. De skolor som ingår i pilotförsöket 

är Brunnaskolan (åk F-3), Ekhammarskolan (åk 4-6) samt Broskolan (åk7-9). 

För att ytterligare förankra piloten har samtliga lärare på dessa tre skolor fått 

svara på vilka områden de ser kan vara arbetsuppgifter som skulle kunna 

utföras av annan personal.  

Parallellt med detta har verksamhetschef skola tagit fram ett 

beräkningsunderlag för vad det skulle innebära ekonomiskt att införa en ny 

funktion på våra skolor, samtidigt som lärarens uppdrag renodlas med mer 

undervisning. Upplands-Bromodellen syftar i första hand till att en ny 

personalkategori kan utföra arbetsuppgifter som rör elevernas psykosociala 

situation, skapa lugn i klassrummen och arbeta med värdegrundsfrågor.  

Detta kommer även att bidra till en förbättrad arbetsmiljö i skolorna vilket är 

viktigt för att behålla lärarkompetensen i kommunen men även för att lärare 

ska välja Upplands-Bro kommun som arbetsgivare.  

Mål 

 Högre andel elever som upplever trygghet, ordning och studiero i 

skolan. 

 Högre andel lärare som upplever att de har en god arbetsmiljö. 

 Högre andel lärare med behörighet i de ämnen de undervisar. 

 Högre andel grundskoleelever med godkänt betyg i alla ämnen. 
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Kommunledningskontoret delar Utbildningskontorets bedömning och anser 

därmed att motionen är besvarad. 

Barnperspektiv 

Upplands-Bromodellen är framarbetad med syfte att kunna säkerställa att 

kommunen ska ge eleverna en utbildning av hög kvalitet som ger bästa möjliga 

förutsättningar inför vidare studier och framtida yrkesval. En viktig del av 

skolans uppdrag är att stödja elevers sociala utveckling och många elever har 

behov av anpassningar och extra stöd. Upplands-Bromodellens idé är att dessa 

arbetsuppgifter ska utföras av personal med rätt kompetens samtidigt som 

lärarna kommer kunna ägna mer tid till undervisning. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 21 

januari 2020 

2. Utbildningskontorets yttrande den 23 december 2019 

3. Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019 

4. Motion om tryggare skola den 17 augusti 2019 

Beslut sänds till 

 Motionsställaren 

 Utbildningsnämnden 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (15)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2020-01-21 

 

 

§ 5 Yttrande - Motion om en tryggare skola 
 Dnr UN 19/0413 

Beslut 

Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till 

Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Tomas Carneheim (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 

förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till 

Kommunfullmäktige den 17 augusti 2019 att Upplands-Bro inför 

socialpedagoger som mentorer i grundskolan för att skapa en tryggare skola. 

Utbildningskontorets besvarar motionen i sitt yttrande.  

Beslutsunderlag 

 Motion om tryggare skola den 17 augusti 2019 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019 

 Utbildningskontorets yttrande den 23 december 2019 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till 

Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tomas Carneheim (V) yrkar på bifall till motionen om en tryggare förskola. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Utbildningskontorets 

förslag till beslut och Tomas Carneheims (V) förslag till beslut, och finner att 

Utbildningsnämnden beslutar enligt Utbildningskontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 
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Motion om en tryggare skola 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till 

Kommunfullmäktige den 17 augusti 2019 att Upplands-Bro inför 

socialpedagoger som mentorer i grundskolan för att skapa en tryggare skola. 

Utbildningskontorets besvarar motionen i sitt yttrande.  

Beslutsunderlag 

 Motion om tryggare skola den 17 augusti 2019 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019 

 Utbildningskontorets yttrande den 23 december 2019 

Ärendet 

Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till 

Kommunfullmäktige den 17 augusti 2019 att Upplands-Bro inför 

socialpedagoger som mentorer i grundskolan för att skapa en tryggare skola. 

Av motionen framgår att arbetsmiljön i skolan har försämrats och bristen på 

lärare och rektorer i landets skolor är stor. Skolklasserna växer och allt fler 

elever har diagnoser och mår dåligt vilket leder till att lärarna måste lägga allt 

mer tid på att arbeta som mentorer utan att ha den utbildning som krävs för 

detta. Dessa arbetsuppgifter är ofta tidskrävande och betungande och stjäl tid 

från lärarnas egentliga uppdrag. Kommunen bör därför införa socialpedagoger i 

grundskolan som har den utbildning som arbetet som mentor kräver. 

 

Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående 

arbete som svarar mot motionens yrkanden. I utbildningskontorets yttrande 

redogörs för kontorets ställningstagande. 
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Barnperspektiv 

Upplands-Bromodellen är framarbetad med syfte att kunna säkerställa att 

kommunen ska ge eleverna en utbildning av hög kvalitet som ger bästa möjliga 

förutsättningar inför vidare studier och framtida yrkesval. En viktig del av 

skolans uppdrag är att stödja elevers sociala utveckling och många elever har 

behov av anpassningar och extra stöd. Upplands-Bromodellens idé är att dessa 

arbetsuppgifter ska utföras av personal med rätt kompetens samtidigt som 

lärarna kommer kunna ägna mer tid till undervisning.  

 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

Kaj Söder  

Utbildningschef Jesper Sjögren 

 Stabschef 

 

 

 

Bilagor 

1. Motion om tryggare skola den 17 augusti 2019 

2. Utbildningskontorets yttrande den 23 december 2019 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 
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Motion om en tryggare skola 

Bakgrund 

Vänsterpartiet i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till 

Kommunfullmäktige den 17 augusti 2019 att kommunen inför 

specialpedagoger mon mentorer i grundskolan för att skapa en tryggare skola.  

Av motionen framgår att arbetsmiljön i skolan har försämrats och bristen på 

lärare och rektorer i landets skolor är stor. Skolklasserna växer och allt fler 

elever har diagnoser och mår dåligt vilket leder till att lärarna måste lägga allt 

mer tid på att arbeta som mentorer utan att ha den utbildning som krävs för 

detta. Dessa arbetsuppgifter är ofta tidskrävande och betungande och stjäl tid 

från lärarnas egentliga uppdrag. Kommunen bör därför införa socialpedagoger i 

grundskolan som har den utbildning som arbetet som mentor kräver. 

Utbildningskontorets arbete för en tryggare skola 

Utbildningskontoret har ett pågående arbete med att organisera verksamheten 

inom grundskolan och redogör för arbetet i detta yttrande. 

 

Upplands-Bro modellen  

Sedan våren 2019 pågår ett arbete inom Utbildningskontoret att utreda och 

genomföra en ny arbetsmodell på våra grundskolor. Grundidén är att 

arbetsuppgifter som ligger utanför lärarnas kompetensområde, men som är en 

viktig del av grundskolans uppdrag, skall utföras av annan personal med rätt 

kompetens för de arbetsuppgifterna. Dessa arbetsuppgifter rör till stor del 

elevers psykosociala utveckling. De funktioner som ska utföra dessa 

arbetsuppgifter kallas, klassmentorer. Lärarna kommer istället kunna ägna mer 

tid till undervisning. Detta sätt att organisera verksamheten inom grundskolan 

benämns ”Upplands-Bromodellen” 

Till läsåret 2020/2021 är tanken att starta ett försök (pilot) med modellen som 

skall omfatta alla tre stadier i grundskolan. De skolor som ingår i pilotförsöket 

är Brunnaskolan (åk F-3), Ekhammarskolan (åk 4-6) samt Broskolan (åk 7-9). 

För att ytterligare förankra piloten har samtliga lärare på dessa tre skolor fått 

svara på vilka områden de ser kan vara arbetsuppgifter som skulle kunna 

utföras av annan personal.  
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Parallellt med detta har verksamhetschef skola tagit fram ett 

beräkningsunderlag för vad det skulle innebära ekonomiskt att införa en ny 

funktion på våra skolor, samtidigt som lärarens uppdrag renodlas med mer 

undervisning. Upplands-Bromodellen syftar i första hand till att en ny 

personalkategori kan utföra arbetsuppgifter som rör elevernas psykosociala 

situation, skapa lugn i klassrummen och arbeta med värdegrundsfrågor. 

Detta kommer även att bidra till en förbättrad arbetsmiljö i skolorna vilket är 

viktigt för att behålla lärarkompetensen i kommunen men även för att lärare 

ska välja Upplands-Bro kommun som arbetsgivare. 

Mål 

 Högre andel elever som upplever trygghet, ordning och studiero i 

skolan 

 Högre andel lärare som upplever att de har en god arbetsmiljö 

 Högre andel lärare med behörighet i de ämnen de undervisar 

 Högre andel grundskoleelever med godkänt betyg i alla ämnen.  

 

Slutsats 

Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående 

arbete som svarar mot motionens yrkanden i och med Upplands-Bromodellen. 
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Skickat: den 30 augusti 2019 10:03 
Till: Utbildningsnämnden 
Ämne: Remiss - Motion om en tryggare skola, KS 19/0432 
Bifogade filer: Motion om en tryggare skola.pdf 
 
Hej 
 
Här kommer en remiss för yttrande. Återsänd svaret till Kommunstyrelsen (KS 19/0432) för fortsatt 
beredning. 
Se bilagan: Motion om en tryggare skola. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Lindamari Nilsson 
Registrator 
 
Kanslistaben, Kommunledningskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
  
08-518 377 86 
linda-mari.nilsson@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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En tryggare skola               

 
 
 
Vänsterpartiet föreslår att Upplands-Bro inför socialpedagoger som mentorer i grundskolan för att skapa 
en tryggare skola. 
 
I skolans värld möter vi idag barn och ungdomar med mycket olika bakgrund och behov. 
Vi har en situation på landets skolor där bristen på lärare och rektorer är stor. 
Läraryrkets attraktivitet och status minskar. Arbetsmiljön i skolan har försämrats markant och lockar inte 
till att utbilda sig i yrket. Bristen på lärare kommer inte att minska inom överskådlig tid.  
 
Skolklasserna växer, allt fler elever har diagnoser eller mår dåligt av någon anledning. Barnen och 
ungdomarna behöver som de kan anförtro sig till utan att behöva bli bedömda. I vissa lägen behövs täta 
kontakter med vårdnadshavarna, t.ex. till elever med hög frånvaro.  
 
Lärarna är utbildade inom sina ämnen (svenska, engelska, matematik, slöjd osv.) och har ingen kurativ 
utbildning. Ändå måste idag en ämneslärare i allmänhet arbeta som mentor, vilket medför i allt högre 
utsträckning en mängd uppgifter för vilka man inte har någon utbildning. En lärare i sin mentorsroll 
förväntas fungera som kurator, väktare, polis, ställföreträdande förälder m.m.  
 
Det är arbetsuppgifter som ofta är både tidskrävande och betungande; arbetsuppgifter som stjäl tid från 
det egentliga uppdraget att bygga en stabil grund för det livslånga lärandet.  
Socialpedagoger har en utbildning som omfattar de kunskaper som en mentor behöver.  
 
Vänsterpartiet yrkar därför att Upplands-Bro kommun inför socialpedagoger i grundskolan. 
 
 
Kungsängen den 17 augusti 2019 
 
Kerstin Åkare 
Vänsterpartiet 
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Svar på medborgarförslag angående utegym i 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
 

Medborgarförslaget anses besvarat i och med följande:  

1. Sedan medborgarförslaget inkom har Tekniska avdelningen byggt ett 

seniorgym vid Tibbleängen (mellan Lillsjöstigen och Hjortronvägen) 

och Kultur- och fritidsavdelningen har anlagt ett nytt utegym på 

Lillsjöns badplats samt ett nytt utegym i aktivitetsparken i Råby.  

2. Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden kommer att beakta 

synpunkterna i medborgarförslaget när nya utegym planeras i 

kommunen. 

Sammanfattning 

Den 2 november 2017 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro kommun 

som avser önskemål om ombyggnation av utegymmet på Gröna uddens 

badplats alternativt anlägga ett nytt utegym i området på Lillsjöns badplats. 

Förslagsställaren anser att kommunen bör bygga ett nytt utegym alternativt 

förbättra ett av de utegym som redan finns i kommunen. Förslagsställaren 

menar att det utegym som byggts på Gröna Udden har ett alltför exponerat läge 

och att utegymet vid Lillsjön har för tunga vikter. Istället borde gymen vara 

bättre anpassade för alla invånare avseende läge och redskapens vikt och 

anpassning för personer med fysiska funktionsvariationer. Förslagsställaren 

skriver vidare att det är viktigt att Upplands-Bro kommun erbjuder alla sina 

medborgare en möjlighet till hälsa.  

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017 att överlämna 

medborgarförslag till Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden för 

yttrande. Den 22 maj 2018 beslutade Kultur- och fritidsnämnden om att lämna 

sitt yttrande för beslut till Kommunfullmäktige. Den 12 februari 2020 

beslutade Tekniska nämnden om att lämna sitt yttrande för beslut till 

Kommunfullmäktige. 
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Kommunledningskontoret håller med förslagsställaren att det är viktigt att 

tillgängligheten tas med i beaktning vid planerandet av utegym för att på så sätt 

verka för alla medborgares möjlighet till träning och hälsa.  

Liksom Tekniska nämnden skriver i sitt yttrande så har det efter att 

medborgarförslaget mottagits byggts nya utegym och en aktivitetspark som 

riktar sig till olika målgrupper för att på så sätt bredda utbudet för kommunens 

medborgare. Både Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden skriver i 

sina yttranden att tillgänglighetsfrågan kommer att beaktas i framtida 

planeringar av utegym. Kommunledningskontoret bedömer således att 

medborgarförslaget är besvarat då Upplands-Bro kommun har ett pågående 

arbete som svarar mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2020 

 Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 februari 

2020 

 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse den 11 december 2019 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 

maj 2018. 

 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 10 april 2018 

 Medborgarförslag den 2 november 2017 

Ärendet 

Den 2 november 2017 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro kommun 

som avser önskemål om ombyggnation av utegymmet på Gröna uddens 

badplats alternativt anlägga ett nytt utegym i området på Lillsjöns badplats. 

Förslagsställaren anser att kommunen bör bygga ett nytt utegym alternativt 

förbättra ett av de utegym som redan finns i kommunen. Förslagsställaren 

menar att det utegym som byggts på Gröna Udden har ett alltför exponerat läge 

och att utegymet vid Lillsjön har för tunga vikter. Istället borde gymen vara 

bättre anpassade för alla invånare avseende läge och redskapens vikt och 

anpassning för personer med fysiska funktionsvariationer. Förslagsställaren 

skriver vidare att det är viktigt att Upplands-Bro kommun erbjuder alla sina 

medborgare en möjlighet till hälsa.  

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017 att överlämna 

medborgarförslag till Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden för 

yttrande. Den 22 maj 2018 beslutade Kultur- och fritidsnämnden om att lämna 

sitt yttrande för beslut till Kommunfullmäktige. Den 12 februari 2020 

beslutade Tekniska nämnden om att lämna sitt yttrande för beslut till 

Kommunfullmäktige. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2020-03-26 KS 17/0327 

 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande 

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande att de håller med 

förslagsställaren att det är viktigt att det finns goda möjligheter för alla 

kommunens invånare att träna och att kommunens utegym ska vara tillgängliga 

för personer med olika förutsättningar. Förutom de två utegym som nämns i 

medborgarförslaget planeras ett utegym i aktivitetsparken som ska byggas i Råby. 

Denna planeras ha en större variation av redskap för att passa fler. Kultur- och 

fritidsnämnden tackar för synpunkterna och skriver att medborgarförslaget 

kommer att tas i beaktning i kommande budgetprocesser och när nya utegym 

planeras.  

Tekniska nämndens yttrande 

Tekniska nämnden skriver i sitt yttrande att de ser mycket positivt på 

medborgare som engagerar sig i kommunens utemiljö för att göra den trygg 

och attraktiv för medborgare och att det är viktigt att det finns goda möjligheter 

för alla kommunens invånare att träna och att kommunens utegym är 

tillgängliga för personer med olika förutsättningar.  

Tekniska nämnden skriver att de inte ansvarar för utegym som nämns i 

medborgarförslaget utan att ansvaret för dessa ligger på Kultur- och 

fritidsnämnden, men Tekniska nämnden kommer att beakta synpunkterna i 

medborgarförslaget när nya utegym ska planeras inom de områden som 

nämnden ansvarar för. Till sist tillägger Tekniska nämnden att sedan 

medborgarförslag inkom har Tekniska avdelningen byggt ett seniorgym vid 

Tibbleängen (mellan Lillsjöstigen och Hjortronvägen) och Kultur- och 

fritidsavdelningen har anlagt ett nytt utegym på Lillsjöns badplats samt ett nytt 

utegym i aktivitetsparken i Råby.  

Kommunledningskontorets slutsatser 

Kommunledningskontoret håller med förslagsställaren att det är viktigt att 

tillgängligheten tas med i beaktning vid planerandet av utegym för att på så sätt 

verka för alla medborgares möjlighet till träning och hälsa. Liksom Tekniska 

nämnden skriver i sitt yttrande så har det efter att medborgarförslaget mottagits 

byggts nya utegym och en aktivitetspark som riktar sig till olika målgrupper för 

att på så sätt bredda utbudet för kommunens medborgare. Både Kultur- och 

fritidsnämnden och Tekniska nämnden skriver i sina yttranden att 

tillgänglighetsfrågan kommer att beaktas i framtida planeringar av utegym. 

Kommunledningskontoret bedömer således att medborgarförslaget är besvarat 

då Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete som svarar mot förslaget. 

Barnperspektiv 

Barnens utemiljö och hälsa påverkas av attraktiva och tillgängliga platser som 

bidrar till fysisk aktivitet. Därför är det viktigt för kommunen att det finns goda 

möjligheter för alla kommunens invånare att träna och att kommunens utegym är 

tillgängliga för personer med olika förutsättningar. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2020-03-26 KS 17/0327 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 17 februari 

2020 

2. Tekniska nämndens tjänsteskrivelse den 11 december 2019 

3. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 

maj 2018. 

4. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 10 april 2018 

5. Medborgarförslag den 2 november 2017 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Tekniska nämnden 

 Kommunfullmäktige 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-02-17 

 

 

§ 1 Svar på medborgarförslag- angående 
utegym i Upplands-Bro kommun 

 Dnr TN 17/0372 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förslagsställaren informeras enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag om de nya utegym som byggts i 

kommunen sedan medborgarförslaget inkom. Tekniska nämnden kommer att 

beakta synpunkterna i medborgarförslaget när nya utegym planeras i 

kommunen inom de områden som Tekniska nämnden ansvarar för. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Andersson(S); Maikki Lemne (S), Harry Holmström (S) reserverar 

sig mot beslutet eftersom vi anser att det måste vara en självklarhet att kontoret 

informera förslagsställaren om vilka utegym som finns idag i samband med 

beredningen av ärendet varför det bör utgå ur beslutsmeningen. 

Sammanfattning 

Den 2 januari 2017 inkom ett medborgarförslag som avser önskemål om 

ombyggnation utav utegymmet på Gröna uddens badplats respektive anlägga 

ett nytt utegym i området på Lillsjöns badplats. Medborgarförslaget är sänt till 

Tekniska nämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.  

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ber om ursäkt för 

den långsamma hanteringen, kontoret ser mycket positivt på medborgare som 

engagerar sig i kommunens utemiljö för att göra den trygg och attraktiv för 

medborgare. Det är viktigt att det finns goda möjligheter för alla kommunens 

invånare att träna och att kommunens utegym är tillgängliga för personer med 

olika förutsättningar.  

Tekniska nämnden ansvarar inte för utegym på fritidsanläggningar som 

exempelvis Gröna udden och Lillsjö badplats utan ansvaret ligger på Kulur- 

och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden har besvarat 

medborgarförslaget den 22 maj 2018 med att dom tackar för synpunkterna och 

kommer beakta medborgarförslaget i kommande budgetprocesser och när nya 

utegym planeras. Tekniska nämnden kommer också beakta synpunkterna i 

medborgarförslaget då nya utegym planeras inom de områden som Tekniska 

nämnden ansvarar för.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2020 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde §154, daterad 

den 22 november 2017 

 Medborgarförslag daterat den 2 november 2017 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (31)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2020-02-17 

 

 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förslagsställaren informeras enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag om de nya utegym som byggts i 

kommunen sedan medborgarförslaget inkom. Tekniska nämnden kommer att 

beakta synpunkterna i medborgarförslaget när nya utegym planeras i 

kommunen inom de områden som Tekniska nämnden ansvarar för. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Catharina Andersson (S) yrkar följande förslag till beslut: Tekniska nämnden 

beslutar att synpunkterna i medborgarförslaget kommer att beaktas när nya 

utegym planeras i kommunen inom de områden som Tekniska nämnden 

ansvarar för. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 

beslut samt Catharina Anderssons (S) förslag till beslut. Han ställer dem mot 

varandra och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt kontorets förslag till 

beslut.  
 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige  

 Frågeställare  
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Bergkvist 

   

Enheten Gata/Park/Trafik 

   

Sara.Bergkvist@upplands-bro.se 

2019-12-11 TN 17/0372  

Tekniska nämnden 
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Svar på medborgarförslag- angående utegym i 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förslagsställaren informeras enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag om de nya utegym som byggts i 

kommunen sedan medborgarförslaget inkom. Tekniska nämnden kommer att 

beakta synpunkterna i medborgarförslaget när nya utegym planeras i 

kommunen inom de områden som Tekniska nämnden ansvarar för. 

Sammanfattning 

Den 2 januari 2017 inkom ett medborgarförslag som avser önskemål om 

ombyggnation av utegymmet på Gröna uddens badplats respektive anlägga ett 

nytt utegym i området på Lillsjöns badplats. Medborgarförslaget är sänt till 

Tekniska nämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.  

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ber om ursäkt för 

den långsamma hanteringen, kontoret ser mycket positivt på medborgare som 

engagerar sig i kommunens utemiljö för att göra den trygg och attraktiv för 

medborgare. Det är viktigt att det finns goda möjligheter för alla kommunens 

invånare att träna och att kommunens utegym är tillgängliga för personer med 

olika förutsättningar.  

Tekniska nämnden ansvarar inte för utegym på fritidsanläggningar som 

exempelvis Gröna udden och Lillsjö badplats utan ansvaret ligger på Kulur- 

och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden har besvarat 

medborgarförslaget den 22 maj 2018 med att dom tackar för synpunkterna och 

kommer beakta medborgarförslaget i kommande budgetprocesser och när nya 

utegym planeras. Tekniska nämnden kommer också beakta synpunkterna i 

medborgarförslaget då nya utegym planeras inom de områden som Tekniska 

nämnden ansvarar för.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2020 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde §154, daterad 

den 22 november 2017 

 Medborgarförslag daterat den 2 november 2017 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-12-11 TN 17/0372 

 
 

 

Ärendet 

Den 2 januari 2017 inkom ett medborgarförslag som avser önskemål om 

ombyggnation utav utegymmet på Gröna uddens badplats respektive anlägga 

ett nytt utegym i området på Lillsjöns badplats. Medborgarförslaget är sänt till 

Tekniska nämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.  

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ber om ursäkt för 

den långsamma hanteringen, kontoret ser mycket positivt på medborgare som 

engagerar sig i kommunens utemiljö för att göra den trygg och attraktiv för 

medborgare. Det är viktigt att det finns goda möjligheter för alla kommunens 

invånare att träna och att kommunens utegym är tillgängliga för personer med 

olika förutsättningar.  

Tekniska nämnden ansvarar inte för utegym på fritidsanläggningar som 

exempelvis Gröna udden och Lillsjö badplats utan ansvaret ligger på Kulur- 

och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden har besvarat 

medborgarförslaget den 22 maj 2018 med att dom tackar för synpunkterna och 

kommer beakta medborgarförslaget i kommande budgetprocesser och när nya 

utegym planeras. Tekniska nämnden kommer också beakta synpunkterna i 

medborgarförslaget då nya utegym planeras inom de områden som Tekniska 

nämnden ansvarar för. 

Sedan detta medborgarförslag inkom har Tekniska avdelningen byggt ett 

seniorgym vid Tibbleängen (mellan Lillsjöstigen och Hjortronvägen) och 

Kultur- och fritidsavdelningen har anlagt ett nytt utegym på Lillsjöns badplats 

samt ett nytt utegym i aktivitetsparken i Råby. 

Barnperspektiv 

Barnens utemiljö och hälsa påverkas av attraktiva och tillgängliga platser som 

bidrar till fysisk aktivitet. Därför är det viktigt för kommunen att det finns goda 

möjligheter för alla kommunens invånare att träna och att kommunens utegym 

är tillgängliga för personer med olika förutsättningar.   
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-12-11 TN 17/0372 

 
 

 

 

 

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnads chef  Linda Edgren  

 Teknisk chef  

 

 

 

Therese Eriksson  

Enhetschef   

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommit 2 november 2017 

2. Kommunfullmäktiges beslut 15 november 2017 

3. Kommunfullmäktiges beslut 22 november 2017 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktiga  

 Frågeställare  
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 PROTOKOLLSUTDRAG 10 (24)  

 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-05-22 

 

 

§ 24 Medborgarförslag angående utegym i 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr KFN 18/0008 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden kommer att beakta medborgarförslaget i 

kommande budgetprocesser och när nya utegym planeras. 

_______________ 

Sammanfattning 

Den 2 november 2017 kom ett medborgarförslag in från  om att 

anlägga fler utegym i Upplands-Bro.  vill att de ska vara bättre 

anpassade för alla kommunens invånare, avseende läge och redskapens vikt 

och anpassning för personer med fysiska funktionsvariationer.  

Kultur- och fritidsnämnden håller med  om att det är viktigt att 

det finns goda möjligheter för alla kommunens invånare att träna och att 

kommunens utegym ska vara tillgängliga för personer med olika 

förutsättningar. I aktivitetsparken som ska byggas i Råby planeras ett utegym 

som ska ha en större variation av redskap för att passa fler. 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för synpunkterna och kommer att beakta 

medborgarförslaget i kommande budgetprocesser och när nya utegym planeras. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 22 november 2017 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 29 november 2017 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden kommer att beakta medborgarförslaget i 

kommande budgetprocesser och när nya utegym planeras. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Elin Johansson Lööw 

Utredare 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se 

2018-04-10 KFN 18/0008  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Medborgarförslag angående utegym i 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden kommer att beakta medborgarförslaget i 

kommande budgetprocesser och när nya utegym planeras. 

Sammanfattning 

Den 2 november 2017 kom ett medborgarförslag in från  om att 

anlägga fler utegym i Upplands-Bro.  vill att de ska vara bättre 

anpassade för alla kommunens invånare, avseende läge och redskapens vikt 

och anpassning för personer med fysiska funktionsvariationer.  

Kultur- och fritidsnämnden håller med  om att det är viktigt att 

det finns goda möjligheter för alla kommunens invånare att träna och att 

kommunens utegym ska vara tillgängliga för personer med olika 

förutsättningar. I aktivitetsparken som ska byggas i Råby planeras ett utegym 

som ska ha en större variation av redskap för att passa fler. 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för synpunkterna och kommer att beakta 

medborgarförslaget i kommande budgetprocesser och när nya utegym planeras. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 22 november 2017 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 29 november 2017 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2018 

Ärendet 

Den 2 november 2017 kom ett medborgarförslag in från  om att 

anlägga fler utegym i Upplands-Bro som är bättre anpassade för alla 

kommunens invånare.  påpekar att utegymmet på Gröna Udden 

har ett mycket synligt läge som inte uppskattas av alla och att redskapen i 

utegymmet vid Tibblehöjdens elljusspår är så pass tunga att många inte kan 

använda dem. Redskapen är inte heller anpassade för personer med fysiska 

funktionsvariationer. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-03-01 KFN 18/0008 

 
 

Den 22 november 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna 

medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden 

mottog förslaget den 29 november 2017. 

Kultur- och fritidsnämnden håller med  om att det är viktigt att 

det finns goda möjligheter för alla kommunens invånare att träna och att 

kommunens utegym ska vara tillgängliga för personer med olika 

förutsättningar. Förutom de två utegym som  nämner planeras ett 

utegym i aktivitetsparken som ska byggas i Råby. Denna planeras ha en större 

variation av redskap för att passa fler. 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för synpunkterna och kommer att beakta 

medborgarförslaget i kommande budgetprocesser och när nya utegym planeras. 

Barnperspektiv 

Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. 

Utegym kan användas av unga och bidrar därmed till uppfyllandet av artikel 31 

och till ungas hälsa och välbefinnande. Med flexibla utegym som kan användas 

av personer med olika fysiska förutsättningar förbättras även möjligheten för 

unga att använda utegymmet.  

Att vuxna i barns omgivning har god hälsa och är förebilder för ett aktivt 

fritidsliv bidrar i förlängningen också till barns välmående. Med ökad aktivitet 

i området ökar också barnens trygghet. 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt 

Kultur- och fritidschef 

Bilagor 

1. Medborgarförslag angående utegym i Upplands-Bro kommun 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 29 november 2017 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kanslistaben 

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2019-08-29 KS 19/0132  

Kommunstyrelsen 
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Svar på medborgarförslag om att analysera 
avloppsvatten för att upptäcka 
missbruksproblem 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och kommer ha med det i 

beaktning i den framtida planeringen av drogpreventiva åtgärder. 

Sammanfattning 

Den 20 februari 2019 inkom medborgarförslaget ”Att analysera avloppsvatten 

för att upptäcka missbruksproblem” till Upplands-Bro kommun. 

Förslagsställaren menar att avloppsvattnet är en bra indikator för att kunna 

skapa sig en bild av hur stor drogproblematiken är i ett visst geografiskt 

område och föreslår att möjligheten till att analysera avloppsvattnet för att vid 

behov identifiera eventuella missbruksproblem ska finnas tillgängligt. Utifrån 

analysresultaten kan sedan kommunen i samarbete med polisen sätta in 

adekvata resurser, för att droganvändning framförallt bland unga personer, inte 

ska sprida sig nedåt i åldrarna. 

Kommunledningskontoret tackar för förslaget och ser positivt på initiativ som 

verkar för att minska droganvändandet i kommunen. För närvarande inryms 

tyvärr inte analys av avloppsvattnet i Upplands-Bros pågående arbete men 

Kommunledningskontoret kommer att ha med det i beaktning i den framtida 

planeringen av drogpreventiva åtgärder. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 

2019 

 Medborgarförslag den 20 februari 2019 

Ärendet 

Den 20 februari 2019 inkom medborgarförslaget ”Att analysera avloppsvatten 

för att upptäcka missbruksproblem” till Upplands-Bro kommun. 

Förslagsställaren menar att avloppsvattnet är en bra indikator för att kunna 

skapa sig en bild av hur stor drogproblematiken är i ett visst geografiskt 

område och föreslår att tillgängliggöra möjligheten att analysera avloppsvattnet 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-08-29 KS 19/0132 

 
 

 

för att vid behov identifiera eventuella missbruksproblem. Utifrån 

analysresultaten kan sedan kommunen i samarbete med polisen sätta in 

adekvata resurser, för att droganvändning framförallt bland unga personer, inte 

ska sprida sig nedåt i åldrarna. 

Den 20 mars 2019 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna 

medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut.   

Upplands-Bro kommun arbetar aktivt med olika typer av insatser för att 

bekämpa droganvändandet i kommunen.  Upplands-Bro kommun har i en 

samverkansöverenskommelse tillsammans med polisen beslutat att under år 

2020 prioritera bekämpning av droghandel och öppna drogscener i kommunen. 

Genom gemensamt strategiskt arbete ska droghandel störas och etableringen av 

öppna drogscener i kommunen försvåras. Detta görs bland annat genom 

kommunala närvaro på fältet, i form av fältassistenter, ungdomsstödjare och 

väktare. Drogläget analyseras utifrån kontinuerlig kartläggning av kommunen 

med information från bland annat fältgruppen, Härnevimottagningen, polis och 

väktare.  

Upplands-Bro kommun besöker även, tillsammans med polisen, föräldramöten 

på högstadie- och gymnasieskolorna för att informera om hur läget ser ut, vilka 

risker som finns samt vilket stöd kommunen kan erbjuda. Utöver detta erbjuds 

även föräldraföreläsningar i ämnen som rör alkohol och narkotika. I samarbete 

med polis, räddningstjänst, bostadsbolag och kommunmedborgare arrangerar 

kommunen årligen trygghetsvandringar i Bro, Kungsängen och Brunna och ser 

över otrygga miljöer  

Kommunledningskontoret tackar för förslaget och ser positivt på initiativ som 

verkar för att minska droganvändandet i kommunen. I dagsläget finns det inte 

utrymme för analys av avloppsvattnet men Kommunledningskontoret kommer 

att ha med det i beaktning i den framtida planeringen av drogpreventiva 

åtgärder. 

 

Barnperspektiv 

Alla barn och unga har rätt till en drogfri uppväxtmiljö med goda 

förutsättningar till hälsa, utveckling, framgång i skolan och meningsfull fritid 

utan beroende och skador av droger. Genom att aktivt arbeta med åtgärder som 

minskar missbruket och tillgången till droger i samhället i stort främjas barn 

och ungas förutsättningar för goda livsvillkor. 
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Kommunledningskontoret 

 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 
Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 

2019 

2. Medborgarförslag den 20 februari 2019 

 

Beslut sänds till 

1. Förslagsställaren 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-03-20 

 

 

§ 42 Medborgarförslag om att analysera 
avloppsvatten för att upptäcka 
missbruksproblem 

 Dnr KS 19/0132 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Den 20 februari 2019 inkom ett medborgarförslag om att analysera 

avloppsvatten för att upptäcka missbruksproblem.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag den 20 februari 2019. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Socialnämnden för beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anders Åkerlind (M) föreslår att ärendet ska överlämnas till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut på 

sammanträdet.  

Yttrande 

Kerstin Åkare (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 

                          Upplands-Bro Kommun 

 

 196 81 Kungsängen 

 

Kungsängen 2019-02-20 

 

Medborgarförslag; Som en del av i det drogförebyggandet arbetet inom  

kommunen använda verktyget att analysera avloppsvattnet för att identi- 

fiera eventuella missbruksproblem. 

Bakgrund: SvD har via Stockholm vatten och SYVAB, låtit analysera avlopps- 
vattnet via missbruksenheten för klinisk farmakologi på Karolinska univeris- 
tetssjukhuset i Huddinge, Där har man sedan analyserat vattenproverna och 
sedan räknat ut dygnskonsumtionen av olika droger. 
 
Avloppsvattent är en bra indikator för att kunna skapa sig en bild av hur stor 
drogproblematiken är i ett visst geografiskt område. 

 

Källa: https://www.svd.se/sa-mycket-knark-tar-stockholmarna 

 

Jag föreslår därför att: kommunfullmäktige beslutar att möjligheten skall finnas 
att använda sig av verktyget ”analys av avloppsvatten”, för att vid behov kunna 
kunna kvantifiera ett eventuellt missbruk inom ett område i kommunen. 

Beroende på utfallet i analysen, kan sedan kommunen i samarbete med polisen 
sätta in adekvata resurser, för att droganvändning framförallt bland unga perso- 
ner, inte skall sprida sig  neråt i åldrarna. 

 
Med vänlig hälsning 
 

    



108 Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth Waern (M) - KS 18/0424-20 Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth Waern (M) : Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth Waern (M)

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sanna Ajaxén 

Kommunsekreterare 

Kanslistaben 

   

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se 

2020-09-02 KS 18/0424  

Kommunstyrelsen 
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Val av ny ersättare i Trygghetsutskottet efter 
Lisbeth Waern (M) 

Förslag till beslut 

XX (M) utses till ny ersättare i Trygghetsutskottet efter Lisbeth Waern (M).  

Sammanfattning 

Lisbeth Waern (M) har flyttat från kommunen och ett valbarhetshinder har 

uppstått. Kommunstyrelsen bör därför utse en ny ersättare i Trygghetsutskottet.   

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 september 2020. 

 Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektören  Sara Lauri  

 Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Den valde 

 Löneavdelningen 

 Förtroendemannaregistret 

 Trygghetsutskottet 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

karin haglund@upplands-bro.se 

2020-08-24 KS 20/0593  

Kommunstyrelsen 
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Årets Upplands-Broare 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Utdelning av pris till årets Upplands-Broare 2020 skjuts fram till första 

Kommunfullmäktigesammanträdet 2021. 

2. Revidering av ”Regler för tilldelning av pris till årets Upplands-Broare” 

enligt följande: Pris för årets Upplands-Broare delas ut vid ett 

Kommunfullmäktigesammanträde under vårterminen för föregående år.  

Sammanfattning 

2005 fattade Kommunfullmäktige beslut om att införa priset ”Årets Upplands-

Broare”. En första utdelning av priset skedde år 2006. Kommunfullmäktige har 

fattat beslut om ”Regler för tilldelning av pris till årets Upplands-Broare”. I 

dessa regler framgår att priset ska gå till en eller flera personer som har agerat 

god förebild för andra inom och/eller utanför Upplands-Bro kommun. Den 

eller de som erhåller priset ska vara boende, arbeta eller på annat sätt vara 

verksam eller verksamma i kommunen den dag nominering till priset sker.  

Under 2020 har covid-19 -pandemin och dess effekter stått i centrum och 

påverkat kommuninvånarnas hälsa, tid och energi. Med hänsyn till detta har 

kommunledningskontoret i samråd med Kommunfullmäktiges presidium 

bedömt att det funnits anledning att skjuta på nomineringsperioden för årets 

Upplands-Broare som vanligen sker under sommaren. 

Kommunledningskontoret föreslår att en nomineringsperiod utlyses under 

senhösten 2020. Därefter kan pris till årets Upplands-Broare för år 2020 delas 

ut vid första sammanträdet för Kommunfullmäktige 2021. 

Kommunledningskontoret föreslår också en ändring i ”Regler för tilldelning av 

årets Upplands-Broare” så att utdelning av priset fortsättningsvis sker under 

våren varje år.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2020. 
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Ärendet 

Regler för priset Årets upplands-Broare 

2005 fattade Kommunfullmäktige beslut om att införa priset ”Årets Upplands-

Broare”. En första utdelning av priset skedde år 2006. Kommunfullmäktige har 

fattat beslut om ”Regler för tilldelning av pris till årets Upplands-Broare”. I 

dessa regler framgår att priset ska gå till en eller flera personer som har agerat 

god förebild för andra inom och/eller utanför Upplands-Bro kommun. Den 

eller de som erhåller priset ska vara boende, arbeta eller på annat sätt vara 

verksam eller verksamma i kommunen den dag nominering till priset sker.  

Nominering sker genom att invånarna i Upplands-Bro kommun får skicka eller 

lämna in förslag till kommunen på personer de anser ska tilldelas priset 

tillsammans med en motivering. Kommunfullmäktiges presidium tar del av 

förslagen och beslutar sedan vem eller vilka som ska få utmärkelsen. Enligt 

reglerna ska priset delas ut vid Kommunfullmäktiges första sammanträde efter 

sommaren varje år.  

Uppskjuten nomineringsperiod 

Under 2020 har Upplands-Bro kommun liksom resten av Sverige och världen 

fått ställa om i både arbetsliv och privatliv efter ändrade förutsättningar på 

grund av covid-19-pandemin. Kommunen har prioriterat om sitt arbete för att 

möta invånarnas aktuella behov. Pandemin och dess effekter har stått i centrum 

och påverkat kommuninvånarnas hälsa, tid och energi. Med hänsyn till detta 

har kommunledningskontoret i samråd med Kommunfullmäktiges presidium 

bedömt att det funnits anledning att skjuta på nomineringsperioden för årets 

Upplands-Broare som vanligen sker under sommaren. 

Under svåra tiden kan det finnas än mer behov av att lyfta goda förebilder och 

hjältar och genom att skjuta upp nomineringen får fler Upplands-Brobor 

möjlighet att nominera någon de tycker förtjänar priset.  

Kommunledningskontoret föreslår därför att en nomineringsperiod utlyses 

under senhösten 2020. Därefter kan pris till årets Upplands-Broare för år 2020 

delas ut vid första sammanträdet för Kommunfullmäktige 2021. 

Förslag till ändring av regler för tilldelning av pris till årets Upplands-
Broare 

De senaste åren har få nomineringar till Årets Upplands-Broare inkommit från 

invånarna i Upplands-Bro kommun. Anledningen till detta kan vara flera. En 

orsak kan dock vara att nomineringsperioden sker under sommartid då många 

invånare ofta har semester.  

Kommunledningskontoret föreslår därför en ändring i ”Regler för tilldelning av 

årets Upplands-Broare” så att utdelning av priset fortsättningsvis sker under 

våren och avser pris för föregående år. Således skulle årets Upplands-Broare 

för 2021 delas ut under våren 2022. 
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Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktiges beslut är 

formulerat med en flexibilitet om vid vilket sammanträde priset delas ut under 

vårterminen. Detta för att kunna planera och omprioritera inför oförutsedda 

händelser, utan att nytt beslut behöver fattas i Kommunfullmäktige. 

Barnperspektiv 

Det är viktigt att barn har goda förebilder och därför lika viktigt att goda eller 

inspirerande handlingar uppmärksammas av kommunen. Att bli sedd för sitt 

engagemang eller goda arbete kan ge energi till att fortsätta sprida glädje, 

omtanke eller kunskap och få barn och ungdomar att inspireras till att göra 

detsamma. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 

1. Regler för tilldelning av pris till årets Upplands-Broare. 
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  Nr 6.4 U02 

 Ersätter 6.4 U01 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Gäller  

fr.o.m. 

 

2012-05-03 

 

Regler för tilldelning av pris till årets Upplands-Broare 

Antagna av Kommunfullmäktige 2005-03-16, reviderade av Kommunfullmäktige 2012-

05-03 

Kriterier 

Priset ska utgå till en person (eller flera personer) som agerat god förebild för andra inom 

och/eller utanför Upplands-Bro kommun. Personen (eller personerna) som tilldelas priset 

ska vara boende, arbeta eller på annat sätt vara verksam (verksamma) i kommunen den 

dag nominering till priset sker.  

Nominering 

Nominering sker genom att kommuninvånarna i Upplands-Bro kommun får skicka eller 

lämna in förslag till kommunen på personer de anser ska tilldelas priset. I förslaget ska 

anges den nominerades fullständiga namn och adress samt motivering till varför personen 

ska tilldelas priset.   

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium, bestående av ordförande, först vice ordförande och 

andre vice ordförande, beslutar om vem som ska tilldelas utmärkelsen årets Upplands-

Broare enligt ovan uppställda kriterier.  

Utdelning 

Den person (eller de personer) som utnämns till årets Upplands-Broare bör kontaktas in-

nan formell utnämning för att ge sitt samtycke till att motta priset.  

Utdelningen av pris till årets Upplands-Broare ska vara en årligen återkommande hän-

delse och delas ut i samband med kommunfullmäktiges första sammanträde på hösten. 

Utmärkelsen årets Upplands-Broare är dock inte kopplat till en prestation det gångna året 

eller annan specifik tidsperiod. Priset till årets Upplands-Broare ska delas ut i samband 

med kommunfullmäktiges första sammanträde på hösten. 

Utmärkelse 

Utmärkelsen till årets Upplands-Broare bör vara ett konstföremål med anknytning till 

kommunen och utformat av en lokal konstnär. Summan för priset bör ej överstiga 5 000 

kr. 

______ 

 




