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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Verksamhetsrapport april 2019
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets Verksamhetsrapport
april 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har skrivit en verksamhetsrapport per 30 april med
helårsprognos för 2019.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2019



Verksamhetsrapport april 2019

Ärendet
Verksamhetsrapporten innehåller en redogörelse för Utbildningsnämndens
verksamhet och resultat under årets fyra första månader. Dessutom innehåller
rapporten en helårsprognos för nämndens ekonomiska resultat.

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna. En
viktig förutsättning för detta är att tilldelade budgetmedel används effektivt och
till relevanta insatser.

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Bilagor
1. Verksamhetsrapport april 2019
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Upplands-Bros skolor och förskolor ska lyftas till absolut toppklass. Alliansens absoluta
prioritering ligger på att gynna barns och elevers lärande. Vi ska alltid ställa oss frågan
vilken effekt beslut i slutänden får för barn och elever.
Följande områden är prioriterade:
1. Kunskapslyft
2. Ökad trygghet, ordning och studiero
3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats
Vägen till kunskapslyft går genom kompetenta och erfarna rektorer, lärare,
förskolechefer, förskollärare och annan personal. Att attrahera och behålla kompetent
och erfaren personal är den viktigaste grunden för att förbättra möjligheten för barn och
elever att utvecklas.
2019 tillkom en ny nämnd, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, vilket gör att
Utbildningsnämnden inte längre ansvarar för gymnasieskola.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Under 2019 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen
förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola samt kostenhet.
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag,
skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på
obekväm arbetstid och öppen förskola.
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som
ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje
område leds av en förskolechef. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9
rektorer.
Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna.
Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, enheten för modersmål och
kommunens kostenhet.
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens
verksamheter är cirka 900 personer.

1.3 Viktiga händelser under året
2019 tillkom en ny nämnd, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, vilket gör att
Utbildningsnämnden inte längre ansvarar för gymnasieskola.
Skolinspektionen genomför under våren 2019 regelbunden tillsyn. Vid tillsynen
bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och krav.
Tillsynen omfattar förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt fritidshem.
Utbildningsnämnden, Verksamhetsrapport april 2019
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I början av april togs första spadtaget för den nya förskolan Ringblomman på
Ringvägen i Kungsängen.
Blommans förskola i Bro har byggts ut med två nya avdelningar. Verksamheten har
flyttat in under våren.
I slutet av 2019 kommer förskoleverksamhet att flytta in i nya förskolan Kristallen på
Lillsjö badväg i Kungsängen.
Kompetensutveckling: En stor satsning har varit kursen "Den globala skolan - ett
språkutvecklande arbetssätt", 7,5 p, som ca 60 förskollärare och lärare har genomgått.
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Ekonomi

2.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 201904
(tkr)

Redovisat 201904

Avvikelse
201804

Avvikelse 201904

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

3 904

1 436

3 767

1 360

137

-76

61

-179

Förskola
Öppen förskola

145 631

70 599

150 281

73 272

-4 650

2 673

-1 977

-3 148

Grundskola
Fritidshem
Grundsärskola

270 996

112 696

276 226

120 567

-5 230

7 871

2 641

-7 207

24 966

22 982

26 716

24 108

-1 750

1 126

-624

1 946

445 497

207 713

456 990

219 307

-11 493

11 594

101

-8 588

Pedagogisk
omsorg

Gemensam
verksamhet
Summa

2.2 Helårsprognos
Budget 2019
(tkr)

Prognos 2019

Budgetavvikelse 2019

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

11 545

4 308

11 545

4 308

0

0

0

Förskola
Öppen förskola

428 398

211 797

431 798

213 797

-3 400

2 000

-1 400

Grundskola
Fritidshem
Grundsärskola

785 125

338 084

794 745

343 084

-9 620

5 000

-4 620

70 133

68 951

69 113

68 951

1 020

0

1 020

1 295 201

623 140

1 307 201

630 140

-12 000

7 000

-5 000

Pedagogisk omsorg

Gemensam
verksamhet
Summa

2.3 Ekonomisk analys
Helårsprognos
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 101 tkr per 20190430. Antalet elever i
grundskolan, fritidshem och grundsärskola ökar till hösten. Detta innebär att
höstterminen kostar mer än vårterminen, vilket är en delförklaring till att
Utbildningsnämnden redovisar ett minusresultat i helårsprognosen.
Utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott med -5 000 tkr på helåret.
Underskottet motsvarar 0,7 % av nämndens totala budget.
Pedagogisk verksamhet
Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn hos
dagbarnvårdare. Resultatet beräknas bli enligt budget.
Förskola och Öppen förskola
Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli i stort sett enligt budget.
Underskottet (-1 400 tkr) beror på att tre av kommunens förskoleenheter har högre
kostnader än vad budget medger. Enheterna jobbar med åtgärdsplaner för att få budget i
Utbildningsnämnden, Verksamhetsrapport april 2019

5(6)

balans.
Grundskola/Fritidshem/Grundsärskola
Antalet Upplands-Bro elever i grundskolor, särskolor och fritidshem beräknas bli i stort
sett som budgeterat.
Underskottet (-1 620 tkr) beror på att tre av kommunens skolenheter har för högre
kostnader än vad budget medger. Enheterna jobbar med åtgärdsplaner för att få budget i
balans.
Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning och modersmålsundervisning. Verksamheten beräknas gå med -3 000 tkr i underskott. Enheten arbetar
för att slå ihop undervisningsgrupper. Enheten har ca 7 färre lärare till hösten 2019 och
kommer att erbjuda studiehandledning enl. upprättad matris.
Gemensam Verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning,
administration och avskrivningar. Sammantaget beräknas dessa stödverksamheter
genererar ett överskott med 1 020 tkr pga. vakanser under delar av året.

2.4 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2018

Prognos
2019

Budget 2019

Kvar av
budget 2019

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

IKT-satsning förskolor och
skolor

2 000

0

2 000

2 000

0

Inventarier/ utrustning förskolor
och skolor

4 157

0

4 157

4 157

0

Larm och säkerhet

3 000

0

3 000

3 000

0

Modernisering av kök,
utrustning

1 000

0

1 000

1 000

0

500

0

500

500

0

10 657

0

10 657

10 657

0

Projekt

Upprustning av utomhusmiljö
Summa

2.5 Kommentarer investeringsredovisning
Utomhusmiljö förskolor och skolor
Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har att rustats upp.
IKT-satsningar förskolor och skolor
Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. 1-1-satsning
för kommunens högstadieskolor.
Larm och säkerhet
Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och
skolor.
Modernisering av kök
Kostnader för utrustning vid omställning till tillagningskök och byten av utrustning i
övriga kök.
Inventarier och utrustning i förskolor och skolor
Modernisering av lärmiljöer.
Utbildningsnämnden, Verksamhetsrapport april 2019
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Emilia Kihlstrand
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 696 64
emilia.kihlstrand@upplands-bro.se
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Vår beteckning

2019-05-08

UN 19/0283
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Förstagångstillsyn Nergis familjedaghem
Förslag till beslut
Utbildningskontorets tillsynsrapport av Nergis familjedaghem godkänns.

Sammanfattning
En tillsyn bidrar till trygg miljö, goda resultat och en likvärdig pedagogisk
omsorg för fler barn i Upplands-Bro kommun. Tillsynen utgår från de lagar
och regler som gäller för pedagogisk omsorg samt kommunens
tillämpningsföreskrifter.
Utbildningskontoret har genomfört förstagångstillsyn av Nergis familjedaghem
som drivs av Mithal Shaheed.

Beslutsunderlag


Underlag inför tillsyn av enskild verksamhet den 5 april 2019



Tillsynsrapport Nergis familjedaghem den 3 maj 2019



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2019

Ärendet
Utbildningskontoret genomför förstagångstillsyner av nystartade verksamheter.
En förstagångstillsyn har ett utvecklingsinriktat syfte och är en kontroll att
verksamheten kommit igång och att en nystartad huvudman ska kunna få råd
och vägledning i ett tidigt skede.
Tillsynen genomfördes under förmiddagen den 11 april 2019.
Utbildningskontoret uppfattar en fungerande pedagogisk omsorg hos Nergis
familjedaghem. Mithal skapar trygghet för barnen i verksamheten och
Utbildningskontoret ser fram emot att följa den framöver.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. En välfungerande
pedagogisk omsorg ger barnen möjligheter att växa och utvecklas i en trygg
miljö

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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Vår beteckning

2019-05-08
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Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Tillsynsrapport – Nergis familjedaghem den 3 maj 2019
2. Underlag inför tillsyn av enskild huvudman den 5 april 2019
Beslut sänds till
 Mithal Shaheed
Hallonvägen 38, 196 35 Kungsängen
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Tillsynsrapport
familjedaghem

Nergis

Förstagångstillsyn av nystartad verksamhet – pedagogisk omsorg som
drivs av Mithal Shaheed
2019-05-03

www.upplands -bro.se

Tillsynsrapport – Nergis familjedaghem
Huvudman och dagbarnvårdare
Mithal Shaheed

Adress
Hallonvägen 38, 196 35 Kungsängen

Webbadress:
https://nergisfamiljedaghem.weebly.com

Tillsynens genomförande
En tillsyn bidrar till trygg miljö, goda resultat och en likvärdig pedagogisk
omsorg för fler barn i Upplands-Bro kommun. Tillsynen utgår från de lagar
och regler som gäller för pedagogisk omsorg samt kommunens
tillämpningsföreskrifter.
Utbildningskontoret genomför förstagångstillsyner av nystartade verksamheter.
En förstagångstillsyn har ett utvecklingsinriktat syfte och är en kontroll att
verksamheten kommit igång och att en nystartad huvudman ska kunna få råd
och vägledning i ett tidigt skede.
Tillsynen genomfördes under förmiddagen den 11 april 2019. Från
Utbildningskontoret deltog utredare Emilia Kihlstrand och Sara Lauri. Inför
tillsynen lämnade Mithal Shaheed ett skriftligt underlag – Underlag inför
tillsyn av enskild huvudman den 5 april 2019. Mithal har getts möjlighet att
lämna kommentarer på denna tillsynsrapport och har den 3 maj 2019 inkommit
med kompletterande information. Utbildningskontoret har reviderat rapporten
utifrån detta.

Intryck och bedömning av verksamheten
Utbildningskontoret uppfattar en fungerande pedagogisk omsorg där barnen
ges möjligheter till att växa och utvecklas. Det är tydligt att Mithal skapar
trygghet för de fem barn som deltar i verksamheten, hon är positiv och har
engagemang för att skapa en stimulerande miljö.
Vid besöket fick Utbildningskontorets utredare en visning av lokalerna och
bedömer att lokalerna är ändamålsenliga. Mithal har planerat och möblerat upp
ytor för barnen som kan anpassas efter verksamheten.
Ytorna är välplanerade, men behöver fortfarande utvecklas utifrån ett
säkerhetsperspektiv. Mithal har god tillsyn över barnen, men behöver se över
det material som inte är barnanpassat och som fanns nåbart för barnen vid
tillsynstillfället. Det är exempelvis sladdar och köksgeråd som kan gå sönder
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och orsaka skada. Enligt kompletterande information från Mithal ska detta
åtgärdas.
Det finns ett särskilt lekrum med mycket leksaker och i ett annat rum har
Mithal hängt upp sådant som barnen skapat. Mithal berättar att barnen visat
intresse för vad olika djur äter, så varje vecka har de pratat om ett djur och vad
det äter och sedan ritat eller på annat skapat utifrån intresseområdet. Mithal
anger också vid tillsynsbesöket att hon kontinuerligt försöker utveckla sig
genom att lära sig nya sätt att exempelvis skapande.
I verksamheten arbetar även Mithals dotter Dhuha några gånger i veckan. Då
kan de dela upp arbetsuppgifter som till exempel matlagning. Annars lagar
Mithal vanligen maten dagen innan.

Sammanfattande kommentar
Utbildningskontoret uppfattar en god verksamhet med möjligheter för barnen
att utvecklas i. Utbildningskontoret ser fram emot att fortsätta följa
verksamheten hos Nergis familjedaghem.
Bilaga
1. Pedagogisk omsorg - Underlag inför tillsyn av enskild huvudman
2. Underlag inför tillsyn den 18 mars 2019
3. Inskickat svar på underlag inför tillsyn av enskild huvudman den 5 april
2019
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Utbildningskontoret

Underlag för till syn av
enskild huvudman
Senastden 5 april behöver du skicka in ifyllt underlag till Upplands-Bro
kommun, gärna via e-post till emilia.kihlstrand@upplands-bro.se, och
sara.lauri@upplands-bro.se.
I skollagens26 kap. 2 § framgåren definition av tillsyn som lyder:
Med tillsyn avsesi dennalag en självständiggranskning
somhar till syfteatt kontrollera om den verksamhetsom
granskasuppfyller de krav somföljer av lagar och andra
föreskrifter.I tillsyneningår att fatta de beslutom
åtgärdersomkan behövasför att denhuvudmansombedriver
verksamheten
skarätta fel somupptäcktsvid granskningen.
Enligt skollagens26 kap. 4 § har en kommunhar tillsyn över:
1. förskolaoch fritidshemvars huvudmankommunenhar godkänt
enligt 2 kap. 7 § andra stycket,och
2. pedagogiskomsorg vars huvudmankommunenhar förklarat ha
rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §.
Kommunenstillsyn enligt första stycketomfattar inte tillsyn
över att bestämmelserna
i 6 kap. följs

www.upplands -bro.se

1. Verksamhetens namn
2. Adress
3. Ansvarig dagbarnvårdare
4. Lokaler (Redogör för verksamhetsyta och hur lokalerna använts)
5. Verksamhetens webbadress
6. Antal barn (inskrivna)
7. Beskriv ålders-och könfördelningen bland barnen
8. Öppettider
9. Avgifter i verksamheten
10. Kost (Beskriv hur måltiderna organiseras)
11. Barn i behov av särskilt stöd (Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn
får det stöd som behövs)
12. Barnsäkerhet
13. Utemiljö
14. Pedagogisk grundsyn (Beskriv verksamhetens pedagogiska kärna)
15. Uppföljning och utvärdering
16. Klagomålshantering
17. Plan mot diskriminering och kränkande behandling/Likabehandlingsplan
18. Samverkan med föräldrar
19. Övriga upplysningar

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Mithal Shaheed <mithal.shaheed@yahoo.com>
den 5 april 2019 14:15
Emilia Kihlstrand
frågor om verksamheten

1.Verksamhetens namn är Nergis familjdaghem.
2.Hallonvägen 38 196 35 upplandsbro 1001.
3.Mithal shaheed.
4. 3 rum, kök, hall och 2 toaletter.
5. Nergisfamiljedaghem.weebly.com
6.5 barn.
7.2 av barnen är 2 år en av de är 3 år och 2 barn är 4 år. Just nu har vi 5 flickor.
8. 7.30-16.00
9. 10 000 kr i genomsnitt.
10. Först har vi frukost kl 8.00- 9.00 sedan har vi frukt stund klockan 10.00 sedan har vi lunchtid vid
11.30.
Måltiderna är näringsrika och varierade.
11. Vi ser till att alla barn får det stöd de behöver genom att ta kontakt med föräldrarna och se till att vi
får tillräckligt
med information om varje barn så att vi kan erbjuda de det stöd de behöver. vissa barn kanske är
känsliga mot nån speciell maträtt
andra kanske inte tål mjölk produkter, det är viktig att barn får det de behöver.
12. Först och främst så undersöker vi systematiskt riskerna för olycksfall och åtgärdar de kontinuerligt, vi
försöker skapa ett tryggt miljö och försöker förhindra skador
i inomhusmiljön, vi säkerställer att det finns säker inredning inomhus.
13. vi personal måste ha tillsyn för barnet och anpassa aktiviteterna efter barnens ålder och förmåga att
klara av aktiviteten utan att skada sig eller skada andra.
Dessutom säkerställer vi att det finns säkra lekredskap utomhus. Vi ser även till att barnen har rätt
utrustning, ute miljön ska vara stimulerande och säker.
vi är runtomkring barnen och angriper för att förhindra barnen att skadas eller skada andra barn.
14.Vår verksamhet tror på att varje barn har rätt till lärande och utveckling och att vi som pedagoger har
skyldighet att erbjuda de ett tryggt och stimulerande miljö.
Vi jobbar på att ge barnen det stöd de behöver, det viktigaste är att barnen mår bra och känner sig
deltagande samt har inflytande över sin lärande och utveckling.
15. Vi hänger upp barnens teckningar och målningar samt det de skapat och tar foton på deras
aktiviteter och hänger upp de på en tavla i hallen.
Det förstärker barnens självförtroende, när deras föräldrar kommer och ser vad de har gjort så blir
barnen så stolta över det de har skapat.
på så sätt ser vi även hur varje barn utvecklas och vad varje barn behöver förstärka.
16. Vi är mottagliga för klagomål och försöker alltid prata med föräldrarna om det är något de tycker vi
ska förbättra eller hur de känner angående vår verksamhet,
vi tar hänsyn till varje förälders synpunkter och klagomål och jobbar på att förbättra vår verksamhet
eftersom målet med vår verksamhet är att utvecklas.
17. Alla barn ska känna sig trygga och behandlas med respekt för sin personlighet, alla barn behandlas
lika eftersom de är lika värda.

verksamheten ska vara fri från diskriminering och kränkande. Det är vi pedagoger som påverkar att
barnen ska känna sig välmående,
vi jobbar på att utveckla barnens självkänsla och samhörighet.
Detta gör vi genom lekar, barnens intresse, nyfikenhet ska tas på allvar, vi agerar om vi märker att deras
lek inte präglas av frivillighet.
18. Vi är alltid i kontakt med föräldrarna, föräldrarna ser vad deras barn har för aktiviteter varje dag
genom att vi skickar bilder till de.
Det är viktigt att föräldrarna känner trygghet över att deras barn är med oss.
Med vänliga hälsningar Mithal Shaheed och Dhuha!

TJÄNSTESKRIVELSE

Emilia Kihlstrand
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 696 64
emilia.kihlstrand@upplands-bro.se
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Förstagångstillsyn Marias Solstrålar
Förslag till beslut
Utbildningskontorets tillsynsrapport av Marias Solstrålar godkänns.

Sammanfattning
En tillsyn bidrar till trygg miljö, goda resultat och en likvärdig pedagogisk
omsorg för fler barn i Upplands-Bro kommun. Tillsynen utgår från de lagar
och regler som gäller för pedagogisk omsorg samt kommunens
tillämpningsföreskrifter.
Utbildningskontoret har genomfört förstagångstillsyn av Marias Solstrålar som
drivs av Maria Farhat.

Beslutsunderlag


Underlag inför tillsyn av enskild verksamhet den 28 mars 2019



Tillsynsrapport Marias Solstrålar den 3 maj 2019



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2019

Ärendet
Utbildningskontoret genomför förstagångstillsyner av nystartade verksamheter.
En förstagångstillsyn har ett utvecklingsinriktat syfte och är en kontroll att
verksamheten kommit igång och att en nystartad huvudman ska kunna få råd
och vägledning i ett tidigt skede.
Tillsynen genomfördes under förmiddagen den 10 april 2019.
Utbildningskontoret uppfattar en god verksamhet hos Marias Solstrålar. Det
finns en struktur för arbetet och en önskan om att utvecklas ytterligare.
Utbildningskontoret ser fram emot att följa verksamheten hos Marias solstrålar.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. En välfungerande
pedagogisk omsorg ger barnen möjligheter att växa och utvecklas i en trygg
miljö.
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Tillsynsrapport
solstrålar

Marias

Förstagångstillsyn av nystartad verksamhet – pedagogisk omsorg som
drivs av Maria Farhat
2019-05-03

www.upplands -bro.se

Tillsynsrapport – Marias solstrålar
Huvudman och dagbarnvårdare
Maria Farhat

Adress
Kristallstigen 1, 196 33 Kungsängen

Webbadress:
http://www.mariassoltrålar.se/

Tillsynens genomförande
En tillsyn bidrar till trygg miljö, goda resultat och en likvärdig pedagogisk
omsorg för fler barn i Upplands-Bro kommun. Tillsynen utgår från de lagar
och regler som gäller för pedagogisk omsorg samt kommunens
tillämpningsföreskrifter.
Utbildningskontoret genomför förstagångstillsyner av nystartade verksamheter.
En förstagångstillsyn har ett utvecklingsinriktat syfte och är en kontroll att
verksamheten kommit igång och att en nystartad huvudman ska kunna få råd
och vägledning i ett tidigt skede.
Tillsynen genomfördes under förmiddagen den 10 april 2019. Från
Utbildningskontoret deltog utredare Emilia Kihlstrand och Sara Lauri. Inför
tillsynen lämnade Maria Farhat ett skriftligt underlag – Underlag inför tillsyn
av enskild huvudman den 28 mars 2019. Maria har getts möjlighet att lämna
kommentarer på denna tillsynsrapport. Ingen återkoppling gällande innehållet
har inkommit.

Intryck och bedömning av verksamheten
Utbildningskontoret uppfattar en fungerande pedagogisk omsorg där barnen
ges möjligheter till att växa och utvecklas. Det är tydligt att Maria har
erfarenhet av att arbeta i förskolan, hon är positiv och har ett stort engagemang.
Trots att verksamheten är nystartad och endast har tre barn finns redan en
struktur för arbetet och en önskan om att utvecklas ytterligare. En särskild
styrka är Marias engagemang för att skapa en trygg och utvecklande
verksamhet för barnen.
Vid besöket fick Utbildningskontorets utredare en visning av lokalerna och
bedömer att lokalerna är ändamålsenliga. Maria har planerat och möblerat upp
ytor för barnen som kan anpassas efter verksamheten. Ytorna är välplanerade,
överblickbara och säkrade. Det finns ett särskilt lekrum med mycket material
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och överlag har Maria kommit långt i att ta fram pedagogiska och
åldersanspassade leksaker.
Vid tillsynsbesöket deltog utbildningskontorets utredare i en lässamling och
barnen ville gärna visa leksaker och berätta om sig själva.

Sammanfattande kommentar
Utbildningskontoret uppfattar en god verksamhet med stora möjligheter för
barnen att utvecklas i. Utbildningskontoret ser fram emot att fortsätta följa
verksamheten hos Marias solstrålar.
Bilaga
1. Pedagogisk omsorg - Underlag inför tillsyn av enskild huvudman
2. Inskickat svar på underlag inför tillsyn av enskild huvudman den 28
mars 2019
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Utbildningskontoret

Underlag för till syn av
enskild huvudman
Senastden 5 april behöver du skicka in ifyllt underlag till Upplands-Bro
kommun, gärna via e-post till emilia.kihlstrand@upplands-bro.se, och
sara.lauri@upplands-bro.se.
I skollagens26 kap. 2 § framgåren definition av tillsyn som lyder:
Med tillsyn avsesi dennalag en självständiggranskning
somhar till syfteatt kontrollera om den verksamhetsom
granskasuppfyller de krav somföljer av lagar och andra
föreskrifter.I tillsyneningår att fatta de beslutom
åtgärdersomkan behövasför att denhuvudmansombedriver
verksamheten
skarätta fel somupptäcktsvid granskningen.
Enligt skollagens26 kap. 4 § har en kommunhar tillsyn över:
1. förskolaoch fritidshemvars huvudmankommunenhar godkänt
enligt 2 kap. 7 § andra stycket,och
2. pedagogiskomsorg vars huvudmankommunenhar förklarat ha
rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §.
Kommunenstillsyn enligt första stycketomfattar inte tillsyn
över att bestämmelserna
i 6 kap. följs

www.upplands -bro.se

1. Verksamhetens namn
2. Adress
3. Ansvarig dagbarnvårdare
4. Lokaler (Redogör för verksamhetsyta och hur lokalerna använts)
5. Verksamhetens webbadress
6. Antal barn (inskrivna)
7. Beskriv ålders-och könfördelningen bland barnen
8. Öppettider
9. Avgifter i verksamheten
10. Kost (Beskriv hur måltiderna organiseras)
11. Barn i behov av särskilt stöd (Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn
får det stöd som behövs)
12. Barnsäkerhet
13. Utemiljö
14. Pedagogisk grundsyn (Beskriv verksamhetens pedagogiska kärna)
15. Uppföljning och utvärdering
16. Klagomålshantering
17. Plan mot diskriminering och kränkande behandling/Likabehandlingsplan
18. Samverkan med föräldrar
19. Övriga upplysningar

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

maria farhat <mariassolstralar@gmail.com>
den 28 mars 2019 11:54
Emilia Kihlstrand
Underlag

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Slutfört

1. Mariassolstrålar
2. Kristallstigen 1,

19633 Kungsängen

3. Verksamheten bedrivs i en stor lägenhet ca 110kvm med eget barnrum/lekrum, stor hall och
vardagsrum med lekmaterial. Kök mat/pysselrum. Det finns många olika skapande material,
lekmaterial som främjer barnens fantasi och kreativitet, språk utvecklingsmaterial, natur och
teknikmaterial samt matematiska klurigheter och utvecklande utmaningar.
5. Mariassolstralar.se
6. 2 barn. Snart 3 i April
7. I dagsläget har jag två pojkar födda -16. Och en flicka född -15 kommer att börja 1 April.
8. Just nu från ca 7.15-16.30 tidigare kunde de variera från ca 06.15-17.00
9.Maxtaxa
10. Frukost, Lunch, mellanmål. Varierad kost och använder mesta dels ekologiskt i den mån det
är möjligt. Det serveras färska frukter. Brukar även baka hembakad bröd.
11. Har efarenhet med barn med diagnoser som autism. Har inga barn med behov av stöd.
12. Lokalerna där barnen vistas i är anpassade för barnens säkerhet,trygghet.
13. Barnen har rosa västar med reflex samt verksamhetens namn och tel nr. En lekpark utanför
lägenheten samt nära till skogen och närområdets olika parker. Vi besöker biblioteket
regelbundet. Vi går på teater samt andra aktiviteter som juni backen mm. Bro IP på fredagar med
öppna förskolan. Gemensamma ute träffar Dagmamma i Brunna för att barnen ska mötas och
leka och utvecklas tillsammans.
14. Gemenskap, Ansvar, Reflektion, Empati, Nyfikenhet,Tilltro.
15. Uppföjning kommer lite senare eftersom jag är nystartad. Däremot har jag haft uppföljning
med föräldrar efter inskolningen.

16. Följer skollagen. Föräldrarna får ta det med mig som huvudman. Man kan lämna in skriftlig
för att ta emot och utreda klagomål.
17. Har en plan kan visas när ni kommer på besök.
18. Samtal med föräldrana vid dagens slut. Samt har jag skapat en grupp på whats Up med båda
förädrar där jag skriver dagligen hur dagen har varit och skickar bilder. Samverkan mella hem
och verksamheten ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Att det förs em diskussion
och planering tillsammans.

TJÄNSTESKRIVELSE

Ann-Louise Rantanen
Kvalificerad utredare
Utbildningskontoret
+46 8-58169483
Ann-Louise.Rantanen@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-05-07

UN 18/0060

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Pedagogiskt pris läsåret 18/19
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar om vinnare av pedagogiskt pris läsåret
2018/2019 enligt beredningens förslag.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2014 UN § 68 om att införa ett
årligt pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens webbplats.
Valt fokusområde detta läsår är språkutvecklande arbetssätt. Antalet
nomineringar är 9 och Utbildningskontoret har valt ut 5 av dessa som får
presentera sig inför juryn. Beredningen och juryn sammanträder den 14 maj
2019 och tar fram ett förslag till vinnare av pedagogiskt pris som beslutas vid
Utbildningsnämndens sammanträde den 28 maj 2019.

Beslutsunderlag


Utvalda nomineringar för läsåret 2018/2019



Utbildningskontorets skrivelse den 8 maj 2019



Berednings förslag till vinnare av pedagogiskt pris informeras på
Utbildningsnämndens sammanträde den 28 maj 2019.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utbildningskontoret har fått in 9 nomineringar som bedöms utifrån fastställda
kriterier. Utbildningskontoret har valt ut 5 som får presentera sig inför juryn.
Juryn består av Utbildningsnämndens beredning, Utbildningschefen,
representant från Utbildningsstaben, samt utbildningssamordnare vid
Stockholms universitet. Juryn sammanträder vid beredningen den 14 maj 2019
och vid sammanträdet får de utvalda nominerade personerna presentera sig och
sin verksamhet och juryn får möjlighet att ställa frågor. Beredningen
informerar om sitt förslag till vinnare vid Utbildningsnämndens sammanträde
den 28 maj 2019.

Barnperspektiv
Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens
bästa. Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns och elevers
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UN 18/0060

utveckling och lärande. Priset är en uppmuntran till och bekräftelse på vikten
av god pedagogik.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Förteckning över utvalda nomineringar för läsåret 2018/2019
Beslut sänds till
 Akt
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INFORMATION
Utbildningskontoret
Ann-LouiseRantanen
Utredare/Utvecklare
Utbildningsstaben
085-816 94 83
ann-louise.rantanen@upplands
-bro.se

Datum

Er beteckning

2019-05-07

UN 18/0060

Förteckning över utvalda nomineringar
Pedagogiskt pris läsåret 2018/2019
1. ArbetslagetKnölvalen,Råbyförskola
2. AthanasiaTsiligkiri, Enhetenför modersmåloch nyanlända
3. Avdelning Glädjen,FörskolanVäxthuset
4. Arbetslag2, Brunnaskolan
5. ArbetslagetRobotarna,FörskolanBergshöjden
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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

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 29 mars 2019 08:22
Ann-Louise Rantanen
Tack för ditt svar!
Hej !

Inskickade svar
För att få nominera behöver du Ja
arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev
vid kommunal eller fristående
förskola/skola i Upplands-Bro
kommun. Stämmer detta in på
dig?
Namn/enhet/arbetslag/ämneslag Enheten för modersmål och
som nomineras nyanlända
Beskriv utförligt bakgrunden till Att arbeta språkutvecklande är mer
nomineringen, utifrån årets eller mindre en grundförutsättning
fokusområde för att lyckas som
modersmålslärare och
studiehandledare på modersmålet.
I år när det pedagogiska priset har
ovannämnda inriktning, anser
ledningen för enheten modersmål
och nyanlända att ingen kan
förtjäna priset bättre än Athanasia
som är en av våra
modersmålslärare/studiehandledare
i grekiska. Anledningarna är många
och den främsta av dem är att hon
minst sagt kan anses som ett
enastående föredöme för både sina
kollegor inom enheten, men även
för andra lärare inom och utanför
kommunen.
Motivera utifrån årets
fokusområde varför du anser att
den/de nominerade ska tilldelas
priset

Athanasia är den läraren som alltid
prioriterar elevernas studiemål och
välmående före allting annat. Detta
uppvisarar hon ständigt genom sitt
sätt att kämpa för att olika skolor

ska nyttja den informationen som
framkommit under de pedagogiska
kartläggningarna som utförs vid
mottagande av nyanlända elever
som handlar om elevers tidigare
kunskaper och erfarenheter. Hon
strävar alltså inte bara efter att
individualisera sin egen
undervisning efter elevernas
kunskapsnivå och ambition, utan
strävar även efter att det sker
överallt där hennes elever befinner
sig oavsett elevernas kunskapsnivå
i det svenska språket. Athanasia
har därför både höga förväntningar
på sin egen undervisning, men
även på elevernas förmågor både
språkligt och ämnesmässigt.
Athanasia arbetar med stöttning
både på grekiska och svenska för
att ge eleverna de bästa
utvecklingsmöjligheterna. I sin
undervisning är hon mån om att
alla elever är aktiva och att det
ständigt pågår en
utvecklingsprocess genom att
använda sig av olika former av
undervisningsmoment. Utöver
detta är Athanasia läraren som mer
än gärna utvecklar sin egen
undervisning genom att delta i all
form av fortbildning, men även
vidareförmedla ny kunskap samt
tankar och idéer till sina kollegor.
Hennes intresse och kunskap för
att utvecklas och dela med sig till
andra har gett goda möjligheter för
hela verksamheten att växa
tillsammans.
Vet den/de nominerade om att nej
den/de är nominerade till årets
pedagogiska pris?

Kontaktuppgifter till dig som
nominerar (namn, e- post och
telefon) Anonyma nomineringar
kan tyvärr inte behandlas.
Samtycke

Emil Hanstad,
emil.hanstad@upplands

- bro.se

Jag godkänner att
Utbildningskontoret i Upplands - Bro
kommun samlar in och hanterar
mina uppgifter enligt ovan.

Se, ändra eller avanmäl detta svar

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 28 mars 2019 15:17
Ann-Louise Rantanen
Tack för ditt svar!
Hej !

Inskickade svar
För att få nominera behöver du Ja
arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev
vid kommunal eller fristående
förskola/skola i Upplands-Bro
kommun. Stämmer detta in på
dig?
Namn/enhet/arbetslag/ämneslag Arbetslaget Knölvalen:
som nomineras Förskollärare Linda, Åsa och
Monika på Västra Bro förskolor
Beskriv utförligt bakgrunden till De arbetar med tecken som
nomineringen, utifrån årets stöd (TAKK) och bildstöd
fokusområde (inprint och widgit). De har en
logoped som handleder
pedagogerna. De har tydliga
rutiner och en tydlig struktur
som göra att barnen känner sig
trygga. Kommunikationen
fungera väl mellan kollegorna
och de ser lösningar och
möjligheter. De har 4 barn med
språkstörning och 8
motivationsbarn. De arbetar
med mindre grupper där varje
barn blir delaktig och lyssnad
på och som grupp. De har
ögonkontakt med barnen, ger
korta instruktioner och
bekräftar tydligt. Pedagogerna
är närvarande och inlyssnande
och uppmuntrar och utmanar
barnen. De ger framförallt
barnen TID. Tydliga med
turtagandet och lyssnar in

leksignaler och följer upp att
lekkoder följs. Ger barnen
uppdrag och utmaningar som
uppmuntrar till ett lärande och
att få lyckas där.
Kommunikation står i fokus.
När du kommer in i
barngruppen känner du att det
är ett lugn och alla barn är
delaktiga och där finns
engagerade och närvarande
pedagoger. De dramatisera och
använder språk, bilder och
gestaltningar på olika sätt och
utgår från olika sagor. Ugglo
används också i undervisningen
där pedagogerna kan läsa
själva eller använda sig av en
röst digitalt eller på olika språk.
De har börjat integrera de
digitala verktygen med barnen i
undervisningen. Pedagogerna
pratar långsamt och tydligt med
lagom långa meningar så att
barnen förstå och känner sig
förstådda. Rättvisa är inte att
alla gör lika utan rättvist är att
alla är olika.
Motivera utifrån årets
fokusområde varför du anser att
den/de nominerade ska tilldelas
priset

Vi tycker att arbetslaget
Knölvalen, 3 Förskollärare
Linda, Monika och Åsa borde
tilldelas priset för att de gör ett
fantastiskt jobb! Vi vill dela med
oss av deras framgångsfaktorer
och lyfta detta arbetslag som
goda exempel. Pedagogernas
förhållningssätt genomsyrar
hela arbetslaget där de lyssnar
in och tolkar barnens frågor och
tankar utifrån ett projekterande
arbetssätt med språket i fokus.
De har en helhetssyn och ett
engagemang som inspirera
både och barn pedagoger.
Deras lärandemiljö är ett stöd
och fungera som den 3:e

pedagogen. De är professionella
och det finns en arbetsglädje
med barnen i fokus. De är
närvarande pedagoger där flera
nyckelbeteende såsom
tillåtande, rolltagande,
förklarande och
konkretiserande finns hos alla.
De delar med sig till andra
kollegor hur man t ex arbetar
lösningsfokuserat och
språkinriktat där du möter ALLA
barn oavsett mognad och
förutsättningar. De möter och
samverkar med barn, kollegor
och vårdnadshavare genom en
tydlig kommunikation. De
arbetar lösningsfokuserat och
sprider sina kunskaper,
metoder och strategier till
andra kollegor på enheten. De
ser möjligheterna och sprider
positiv energi. Vi som
nominerar är Camilla Bladlund
och Maria Hansén, Pedagogiska
Utvecklingsledare, Västra Bro
förskolor.
Finns det några resultat som Barnen och de vuxna använder
relaterar till årets fokusområde tecken som stöd. (TAKK) De
som du särskilt vill lyfta fram? barn som har språkstörning
stärks i att de kan göra sig
förstådda. De har fått ett rikare
språk. Det påverkar det sociala
samspelet positivt och du
upplever gruppen som lugn och
harmonisk. Intresset för läs och
skrivinlärning syns i
lärandemiljön
Vet den/de nominerade om att Ja
den/de är nominerade till årets
pedagogiska pris?
Kontaktuppgifter till dig som
nominerar (namn, e-post och
telefon) Anonyma nomineringar
kan tyvärr inte behandlas.

Camilla Bladlund & Maria
Hansén pedagogiska
utvecklingsledare :
camilla.bladlund@upplands-

bro.se 0858169690
Samtycke

Jag godkänner att
Utbildningskontoret i Upplands Bro kommun samlar in och
hanterar mina uppgifter enligt
ovan.

Se, ändra eller ava nmäl detta svar

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 28 mars 2019 10:04
Ann-Louise Rantanen
Tack för ditt svar!

Hej !

Inskickade svar
För att få nominera behöver du Ja
arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev
vid kommunal eller fristående
förskola/skola i Upplands-Bro
kommun. Stämmer detta in på
dig?
Namn/enhet/arbetslag/ämneslag Petra Stallman
som nomineras
Beskriv utförligt bakgrunden till Petra har i mina ögon varit drivande
nomineringen, utifrån årets för att prova ett nytt system på skolan
fokusområde med att våra SVA-elever inkluderas i
den ordinarie svenskundervisningen.
Tidigare har SVA-elever gått ifrån
klassens ordinarie undervisning för att
ha SVA. I det system vi har på UBG
nu så stannar de kvar i sina ordinarie
klasser och så kommer SVA-läraren
till eleverna istället. Så att klassen har
två lärare under samma lektion. SVAeleverna kan då känna sig inkluderade
och delta i samma undervisning som
andra elever. Det underlättar bland
annat vid ämnesintregrerade projekt.
Försöket ger även goda erfarenheter
av hur ett tvålärarsystem kan fungera.
Genom att vara två lärare som
tillsammans planerar och arbetar i
samma klassrum sker så att säga
auskultationer kontinuerligt. Det
möjliggör viktiga och verklighetsnära
samtal lärare emellan som
vidareutvecklar den enskilde läraren.
Insynen gör även att lärarna

tillsammans kan diskutera lösningar
vid behov av särskilda anpassningar
eller vid svårigheter vid bedömning
och betygsättning.
Motivera utifrån årets
fokusområde varför du anser att
den/de nominerade ska tilldelas
priset

Petra Stallman har drivit och
genomfört språkutvecklade arbetssätt
genom att inkludera SVA- elever i
ordinarie undervisning. SVA - eleverna
lär sig därigenom svenska tillsammans
med sina klasskompisar på ett
naturligt sätt. Det tror jag är viktigt
för deras integration i samhället för
övrigt. Att känna sig inkluderade. Det
är även viktigt för andra elever att se
att det inte är någon stor sak att ha
svenska som andraspråk.

Finns det några resultat som
relaterar till årets fokusområde
som du särskilt vill lyfta fram?

För mig som lärare i andra ämnen
behöver jag inte vid
ämnesintregrerade projekt

Vet den/de nominerade om att
den/de är nominerade till årets
pedagogiska pris?

Ja

Kontaktuppgi fter till dig som
nominerar (namn, e - post och
telefon) Anonyma nomineringar
kan tyvärr inte behandlas.
Samtycke

madeleine.hagebostenberg@upplands
bro.se

-

Jag godkänner att Utbildningskontoret
i Upplands - Bro kommun samlar in och
hanterar mina uppgifter enligt ovan.

Se, ändra eller avanmäl detta svar

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 27 mars 2019 07:50
Ann-Louise Rantanen
Tack för ditt svar!
Hej !

Inskickade svar
För att få nominera behöver du Ja
arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev
vid kommunal eller fristående
förskola/skola i Upplands-Bro
kommun. Stämmer detta in på
dig?
Namn/enhet/arbetslag/ämneslag Knölvalen, Råby förskola
som nomineras
Beskriv utförligt bakgrunden till Vi är en språkförskoleavdelning
nomineringen, utifrån årets som varit verksam sedan ht
fokusområde 2013. På knölvalen arbetar tre
förskollärare och en logoped,
60%. I barngruppen finns fyra
barn med generell/grav
expressiv språkstörning samt
åtta motivationsbarn. Vi har ett
språkutvecklande arbetssätt
som sträcker sig över hela
dagen i alla utbildnings- och
undervisningssituationer. Vi
arbetar regelbundet med TAKK
(tecken som alternativ och
kompletterande
kommunikation) samt bildstöd
(widgit online, Inprint). På
Knölvalen arbetar logopeden
enligt ett avtal med landstinget.
Hon har enskilda behandlingar
med barnen med språkstörning
samt handleder oss pedagoger
så att vi bland annat kan
genomföra språkgrupper med
alla barnen på Knölvalen. Vid

dessa tillfällen är barnen
indelade i mindre grupper om
ca fyra barn per grupp. Då vi är
fler pedagoger på färre barn än
på en vanlig avdelning har vi
stor möjlighet att hjälpa barnen
i relationerna då vi kan vara
nära i barnens lek och leklotsa
de framåt. Knölvalen ingår i
nätverk med andra
språkförskolor vilket medför
nya idéer och tankar samt
inspirerar till att utveckla vår
pedagogiska lärmiljö. Vi får
fördjupad utbildning i form av
bland annat årlig
språkförskolekonferens där vi
får ta del av ny forskning och
aktuella föreläsningar inom
språkutvecklingsområdet. Vår
logoped tillhandahåller och
handleder oss kontinuerligt i
vetenskapliga artiklar.
Motivera utifrån årets
fokusområde varför du anser att
den/de nominerade ska tilldelas
priset

Varje dag arbetar vi med
gemensamma samlingar för
barnen där vi utgår från
läroplanens alla delar men med
språkligt fokus och extra
förtydligande. Vårt språkliga
förhållningssätt på Knölvalen
innebär att vi som pedagoger
alltid fångar barnens
uppmärksamhet genom
ögonkontakt, att vara barnen
nära och tänka på att vara mitt
emot barnen. För barnen med
språkliga svårigheter är vi extra
noga med att använda kortare
meningar och instruktioner,
prata långsamt och tydligt samt
tänka på pauser. Vi använder
oss av flera visuella stöd, TAKK
och bildstöd, dels för att öka
barnens förståelse och dels för
att barnen ska få modeller av
hur de själva kan göra om de

inte hittar ordet. Vi använder
schema över dagen med bilder
för att barnen ska få en
förutsägbar vardag med
struktur. Vi arbetar med passiv
korrigering där vi inte rättar
barnen när de säger fel, utan
upprepar det de säger på rätt
sätt istället. Vi är noga med att
sätta ord på och benämna
saker på det som händer och
det barnen visar intresse för
när de bygger upp sitt
ordförråd. Vi arbetar medvetet
med att skapa lust för den
skriftspråkliga världen t. ex
genom en skrivstation, ord- och
namnkort, arbetar mycket med
skriv- och läs i våra samlingar
samt att vi uppmuntrar barnen
att själva använda sig av det
kommunikationssättet som en
del av det förändrade
kunnandet inom litteracitet.
Detta är av största vikt
eftersom forskning visar att en
stor del av barn med
språkstörning får svårigheter
inom skriv- och läsinlärning. I
vår pedagogiska miljö arbetar
vi med avgränsande och rum i
rummen, dels för att miljön ska
vara lättnavigerad för alla barn
och för att barnen lätt ska hitta
ett lugn där vi pedagoger finns
utplacerade och kan arbeta på
ett konkretiserande sätt. Vi
använder oss även av
hjälpmedel t.ex hörselkåpor (för
att begränsa hörselintryck),
sittkudde (för att lättare kunna
koncentrera sig på en uppgift)
och bluetoothhörlurar (för att
kunna lyssna specifikt på en
röst för förtydligande).
Logopeden finns även med, i
stor utsträckning, i den dagliga

utbildningen för att agera
språklig förebild. Vårt
arbetssätt genomsyras av
normer och värden. Vi arbetar
med materialet Stegen, ett
material som utvecklar barns
förutsättningar för lärande
samtidigt som det främjar
social och känslomässig
utveckling (Nyponförlag.se).
Från Stegen får barn med sig
flera språkliga begrepp vilket
gör att de lättare kan hantera
olika situationer, t.ex fokusera
och uppmärksamhet. Genom
dramalek får barnen sätta ord
på sina egna roller vilket för
deras språk framåt samt att vi
kan fånga karaktärernas
känslor och reflektera kring det.
Solstrålen är en handdocka vi
använder för att
uppmärksamma barnens tankar
kring normer och värden då
handdockan kommer med olika
dilemman som vi reflekterar
över. Under dagen delar vi in
barnen i olika smågrupper (2-4
st.). Detta gör vi för att kunna
stötta och vägleda barnen,
fånga upp deras tankar samt
för att de ska känna sig
lyssnade på och för att göra
sina röster hörda. Ibland
behöver vi pedagoger även
tolka för barn som har
uttalsproblematik. Vi använder
oss av högläsning i samling och
under lässtunder då vi varierar
sättet att läsa på för att nå alla
barn samt för att de ska få
erfarenhet av högläsning på
olika sätt. Vi använder böcker,
flanosagor, sagor då vi berättar
med hjälp av konkret material,
ritar och berättar på IKT-tavlan
och Ugglo (digitalt

berättarverktyg). Vi använder
även digitala verktyg för att
stimulera barnens utveckling
och lärande samt för att öka
deras språkliga förståelse. Vi
arbetar med appar för att t. ex
se och höra språkljuden,
kategorisera och skapa ett
samarbete mellan barnen när
de t. ex filmar varandra och
skapar småfilmer. IKT-tavlan
och webbägget möjliggör
reflektioner, samtal och
tydliggör barnens tankar och
hjälper oss att driva projekt,
undervisning och utbildning
framåt. Pedagogerna på
avdelningen sprider information
till övriga kollegor, inspirerar till
användandet av stödmaterial
samt att arbetslagledaren håller
i ett seminarium om
specialpedagogik/pedagogiska
förhållningssätt och metoder för
enhetens vfu-studenter.
Finns det några resultat som Genom att vi arbetar mycket
relaterar till årets fokusområde med lek och relationer på ett
som du särskilt vill lyfta fram? närande sätt ser vi att barnens
sociala samspelsutveckling
stärks i samband med att de får
ett rikare språk både verbalt
och visuellt. Utifrån vårt
språkliga fokus, arbete med
bokstavsljud (Praxisalfabetet)
och bokstäver, samt
uppmuntrande förhållningssätt
upplever vi att barnens intresse
för skriv- och läsinlärning är
stort. De individuella
behandlingsmålen för barnen
med generell språkstörning nås
utifrån enskilda
logopedbehandlingar,
pedagogernas språkgrupper
samt den dagliga utbildningen
och undervisningen. Utifrån

erfarenhet har vi sett att de
hjälpmedel vi har att tillgå gör
att barnen kan delta efter sina
förutsättningar på både
vardagliga aktiviteter och inte
lika förekommande såsom
teate r och utflykter.
Vet den/de nominerade om att
den/de är nominerade till årets
pedagogiska pris?
Kontaktuppgifter till dig som
nominerar (namn, e - post och
telefon) Anonyma nomineringar
kan tyvärr inte behandlas.
Samtycke

ja, vi nominerar oss själva

Linda Marinilli ,
linda.marinilli@upplands
08 581 69069

- bro.se,

Jag godkänner att
Utbildningskontoret i Upplands Bro kommun samlar in och
hanterar mina uppgifter enligt
ovan.

Se, ändra eller avanmäl detta svar

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 25 mars 2019 15:16
Ann-Louise Rantanen
Tack för ditt svar!
Hej !

Inskickade svar
För att få nominera behöver du Ja
arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev
vid kommunal eller fristående
förskola/skola i Upplands-Bro
kommun. Stämmer detta in på
dig?
Namn/enhet/arbetslag/ämneslag Östra Kungsängens Förskolor,
som nomineras Arbetslag Robotarna- Förskolan
Bergshöjden
Beskriv utförligt bakgrunden till Pedagogerna arbetar på
nomineringen, utifrån årets Bergshöjdens förskola där
fokusområde Flerspråkighet är ett
fokusområde. Förskolan har
idag 21 olika språk och endast
10% av barnen har svenska
som modersmål.
Motivera utifrån årets
fokusområde varför du anser att
den/de nominerade ska tilldelas
priset

Pedagogerna arbetar på
Bergshöjdens förskola där
Flerspråkighet är ett
fokusområde. Genom
deltagande i kommunens
satsning kring digitalisering har
de valts som Diggitarbetslag.
Barngruppen består av 14 barn
födda -2013. I barngruppen
finns 12 olika modersmål
Pedagogerna har på ett
medvetet målinriktat sätt
utvecklat barngruppens
förändrade kunnande genom
ett närvarande, nyfiket
undersökande tillsammans med

barnen. Genom ett stort
intresse och kunnande om
digitala verktyg som ett
komplement till förskolans
analoga lärmiljö har
pedagogerna även inspirerat
hela enheten till att lära
tillsammans med barnen.
Pedagogerna visar ett
synnerligen fint arbete där
barnen ses som producenter
och inte konsumenter
Barngruppen har ett
projekterande arbetssätt
projektet som barnen är
intresserade av och ställer
frågor kring ” Mitt Kungsängen”
där de just nu undersöker
framtiden i form av
Rankhusområdet som skall
bebyggas i barnens framtid.
Vad ser barnen idag? Vad
behöver platsen i framtiden?
Barnen har besökt
samhällsbyggnadsnämnden där
de visats en modell över
området. Som
kontrast/referens besökte
gruppen dagcentralen där en
modell finns på hur Kungsängen
såg ut på 50-talet. Barnen
tecknar hur de skulle vilja att
tex. hus skall se ut som skall
byggas i Rankhus. I kreativitet
skapar barnen framtidsrobotar
med olika egenskaper som de
tänker att framtiden behöver av
återvinningsmaterial Barnens
språkliga utveckling stimuleras
av tillgängligheten till digitala
verktyg som: 1. IMotion Berättande med hjälp av
animering 2. QR kod 3. Ugglo
Barnens identitetsskapande
stärks då de erbjuds att berätta
vilka språk de talar och vad de
tycker om. Ordförståelse och

tillgång till många olika sätt att
kommunicera rustar barnen
inför deras framtid. Vi vet inte
idag hur kommunikation
kommer att ske när de växer
upp. Det blir spännande att
följa Pedagogerna arbetar
medvetet språkstärkande
genom att stimulera och stärka
språklig medvetenhet,
ordförståelse samt möta det
ökade intresset för läs och
skrivutveckling genom
berättande på många olika sätt.
En metod är att barnen får ta
med sig en bok hem under
helgen och läsa/berätta
tillsammans med sin familj.
Detta följs upp efterföljande
vecka där hela gruppen arbetar
med boken - språket, detaljer
och begrepp. Här blir de digitala
verktygen ett viktigt
komplement. Varje barn
synliggörs bla via sin egen QR
kod. Den skapas av barnet som
själv väljer vad de vill berätta
till det som de tecknat.
Gruppen har via QR kodtillgång
till varandras språk till tex
födelsedagssånger. Även
julkalender möjliggör ett
flerspråkigt perspektiv. Barn i
gruppen med särskilda
rättigheter i form av
hörselnedsättning, NPF
utvecklas språkligt i stöd av
gruppen och de digitala verktyg
som dagligen finns tillgängliga i
den pedagogiska miljön. Det
har visat mycket goda resultat
på språklig utveckling.
Finns det några resultat som Arbetssättet strävar mot och
relaterar till årets fokusområde ger förutsättningar för alla
som du särskilt vill lyfta fram? kriterier för nomineringen. skapar trygghet och arbetsro

som ger engagemang och lust
att lära - utvecklar arbetssätt
och metoder som stödjer
barns/elevers lärande anpassar undervisningen till
varje barns/elevs behov och
förutsättningar - skapar olika
former av samarbete med
barn/elever, kol legor eller
annan personal - bidrar genom
detta arbete till ökad
måluppfyllelse för barn/elever
Vet den/de nominerade om att
den/de är nominerade till årets
pedagogiska pris?
Kontaktuppgifter till dig som
nominerar (namn, e - post och
tele fon) Anonyma nomineringar
kan tyvärr inte behandlas.
Samtycke

Ja, det vet de om

Linda Bygde
linda.bygde@upplands - bro.se
08 51832169. Maria Cramer
maria.cramer@upplands - bro.se
08 58 169006
Jag godkänner att
Utbildningskontoret i Upplands Bro kommun samlar in och
hanterar mina uppgifter enligt
ovan.

Se, ändra eller avanmäl detta svar

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 14 mars 2019 18:51
Ann-Louise Rantanen
Tack för ditt svar!
Hej !

Inskickade svar
För att få nominera behöver du Ja
arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev
vid kommunal eller fristående
förskola/skola i Upplands-Bro
kommun. Stämmer detta in på
dig?
Namn/enhet/arbetslag/ämneslag Annika Eklund Andersson,
som nomineras Speciallärare, Ekhammarskolan
4-6.
Beskriv utförligt bakgrunden till Annika började jobba med min
nomineringen, utifrån årets dotter vid starten i åk 5. Min
fokusområde dotter hade vid detta tillfälle
stora stödbehov i ämnet.
Annika tog noga del av
utredningar, tester m.m. och
lyssnade noga in oss föräldrar
hur vi uppfattade vår dotters
behov av stöd.Klassläraren och
Annika har också haft ett nära
samarbete kring insatserna i
matten. Annika började sedan
ge ett par stödtimmar i veckan
till vår dotter och vi märkte
ganska snabbt att hon började
få nya strategier i sitt tänkande
kring matten och därmed ett
ökat självförtroende i ämnet.
Annika har varit ytterst
professionell och hon har
använt sina teoretiska
kunskaper och praktiska
erfarenheter för att ge det stöd
till vår dotter som hon behövt.

Vi ser också att Annika har gett
vår dotter ett rikare
ämnesspråk. Annikas är den
skickliga läraren som varit den
viktigaste framgångsfaktorn för
vår dotter i ämnet matte.
Motivera utifrån årets
fokusområde varför du anser att
den/de nominerade ska tilldelas
priset

Annika har, som speciallärare,
under kort tid bidragit till att
elev i åk 5 erhållit
grundläggande matematiska
kunskaper och ett rikare
ämnesspråk parallellt med att
eleven jobbat mot nya mål i
ämnet för sin årskurs. Denna
ytterst skickliga pedagogiska
insats, har möjliggjorts genom
att Annika används sig av olika
metoder och arbetssätt, lyssnat
in eleverna i vardagen och
anpassat sin undervisning efter
elevens behov och kunskaper.
Annika har jobbat ytterst
systematiskt och metodiskt och
hela tiden visat en positiv tro på
eleven och hennes förmågor.
Detta har också inneburit att
eleven fått ett självförtroende i
ämnet vilket kommer gynna
elevs fortsatta lärande i
framtiden. Annika har också
under denna period haft ett
nära samarbete med klasslärare
och vårdnadshavare kring
elevens utveckling och var i
lärprocessen eleven befunnit sig
och bjudit in till reflekterande
samtal kring elevens lärande.

Finns det några resultat som Eleven har fått ett rikare/större
relaterar till årets fokusområde ämnesspråk och grundläggande
som du särskilt vill lyfta fram? matematiska kunskaper i
ämnet.
Vet den/de nominerade om att Nej.
den/de är nominerade till årets
pedagogiska pris?

Kontaktuppgifter till dig som
nominerar (namn, e - post och
telefon) Anonyma nomineringar
kan tyvärr inte behandlas.
Samtycke

Rosita Johansson.
rosita.johansson@urfjall.se
33 77 351

070

Jag godkänner att
Utbildningskontoret i Upplands Bro kommun samlar in och
hanterar mina uppgifter enligt
ovan.

Se, ändra eller avanmäl detta svar

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 28 februari 2019 16:46
Ann-Louise Rantanen
Tack för ditt svar!
Hej !

Inskickade svar
För att få nominera behöver du Ja
arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev
vid kommunal eller fristående
förskola/skola i Upplands-Bro
kommun. Stämmer detta in på
dig?
Namn/enhet/arbetslag/ämneslag Arbetslag 2 på Brunnaskolan
som nomineras
Beskriv utförligt bakgrunden till Som IKT- och språkutvecklare
nomineringen, utifrån årets har jag sett ett stort
fokusområde engagemang och en stor
skicklighet hos dessa
pedagoger. De ligger i framkant
i kommunen och delar gärna
med sig av sina kunskaper till
andra pedagoger i kommunen
bl a på kommungemensamma
fortbildningsdagar. Deras
nyfikenhet och uthållighet är en
förutsättning för att bana nya
vägar i kommunen och utveckla
STL i Upplands-Bro.
Motivera utifrån årets
fokusområde varför du anser att
den/de nominerade ska tilldelas
priset

Dessa pedagoger arbetar
utifrån STL som är en modell
som väver samman
språkutvecklande arbetssätt,
formativ återkoppling och
digitala verktyg. Genom att lära
tillsammans med sina elever
skapar de en trygghet och
acceptans för att prova och
göra fel. Genom de digitala

verktygen ges också stora
möjligheter till individualisering
utifrån elevernas behov och
förutsättningar. Eftersom dessa
pedagoger är först ut i
kommunen att förankra
modellen ställer det höga krav
på pedagogernas kreativitet och
de utvecklar ständigt
undervisningen och enskilda
metoder. Det bygger också på
samarbeten inom arbetslaget,
men också med övriga
arbetslag på och utanför skolan
för att stötta dem i sitt arbete
med STL.
Finns det några resultat som Elever kan tidigt skriva längre
relaterar till årets fokusområde och mer utbyggda texter. De
som du särskilt vill lyfta fram? får en förståelse för hur de kan
förbättra sina texter utifrån
återkoppling och kan själva ge
återkoppling till sina
klasskamrater. Motivationen
hos eleverna att kommunicera i
skrift har ökat med hjälp av
digitala verktyg och verkliga
mottagare till deras texter.
Vet den/de nominerade om att Nej
den/de är nominerade till årets
pedagogiska pris?
Kontaktuppgifter till dig som Linda Martins,
nominerar (namn, e-post och linda.martins@upplands-bro.se,
telefon) Anonyma nomineringar 0707797971
kan tyvärr inte behandlas.
Samtycke Jag godkänner att
Utbildningskontoret i UpplandsBro kommun samlar in och
hanterar mina uppgifter enligt
ovan.

Se, ändra eller avanmäl detta svar

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 11 februari 2019 16:55
Ann-Louise Rantanen
Tack för ditt svar!
Hej !

Inskickade svar
För att få nominera behöver du Ja
arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev
vid kommunal eller fristående
förskola/skola i Upplands-Bro
kommun. Stämmer detta in på
dig?
Namn/enhet/arbetslag/ämneslag Sofia, Avdelningen Glädjen
som nomineras
Beskriv utförligt bakgrunden till Vår son var länge bakom i sin
nomineringen, utifrån årets språkliga utveckling, vi fick inte
fokusområde mycket gehör från förskolan så
vi bytte och en
neuropsykologiskutredning
startades. I samband med bytet
fick vi reda på att vår son har
en generell språkstörning. Sen
vi började bekymra oss för vår
sons språkliga utveckling har
betydelsen av språk fått en
annan innebörd och betydelse.
Dels hur viktigt det är och hur
frustrerande det kan vara att
inte kunna kommunicera i den
utsträckning man vill. Däremot
finns det fler sätt att
kommunicera på än bara det
verbala, genom bilder och
TAKK. Det stora engagemanget
Sofia lagt ner på barnens
språkligutveckling och
likabehandling oavsett barnens
språkliga nivå är en av
anledningarna till hennes

nominering.
Motivera utifrån årets
fokusområde varför du anser att
den/de nominerade ska tilldelas
priset

När vår son började på
Förskolan Växthuset för över ett
år sen blev han mottagen med
öppna armar och med viljan
och engagemanget att försöka
hjälpa honom med hans
språkliga utveckling. Attityden
var att det som gynnar honom
med en funktionsnedsättning
kommer också kunna gynna de
barn som inte har det. De
använder sig av bildliga
scheman och med TAKK. Det
som däremot har betytt
extremt mycket för oss och en
stor anledning till nomineringen
är Sofias medvetenhet kring att
hon har velat kämpa för att
behålla vår sons höga
självkänsla. Det är någon
väldigt fint att hon som
pedagog genuint bryr sig om
att barnens självkänsla behöver
hållas intakt och kan påverkas
av nedsatt verbal förmåga. Så
insatserna som gjort på grund
av hennes insikt är vi föreviga
tacksamma över. För språk
handlar inte bara om att prata,
utan det handlar också om att
barn som inte kan prata i lika
hög utsträckning ska få vara
med i ett sammanhang. Ska
känna sig trygga att kunna göra
fel, finnas uppbackning när de
blir fysiska för de har svårt att
förmedla sina känslor verbalt.
Utan hennes personliga
engagemang i båda barnens
språkliga utveckling men också
i dem som individer gör henne
ovärderlig.

Finns det några resultat som Sen vår son började på
relaterar till årets fokusområde förskolan för ett år sen (han är

som du särskilt vill lyfta fram?

Vet den/de nominerade om att
den/de är nominerade till årets
pedagogiska pris?
Kontaktuppgifter till dig som
nominerar (namn, e - post och
telefon) Anonyma nomineringar
kan tyvärr inte behandlas.
Samtycke

4 år) har han gått från att
kunna säga två ords meningar
till fyra. Han har gått från att
inte ha några vänner till att få
vara del av ett sammanhang.
Han har gått från att inte vilja
gå till förskolan till att bli ledsen
när förskolan inte har öppet på
helgen. Från att inte kunna
utrycka känslor alls har
förskolan hjälp honom sätta ord
på sina känslor, de framsteg
han gjort på ett år är
fantastiska, det handla r om det
jobb förskolan lagt ner på hans
språk men också den trygghet
de etablerat i verksamheten
som han tidigare saknat.
Nej

daphne.frithiofsen@gmail.com

Jag godkänner att
Utbildningskontoret i Upplands Bro kommun samlar in och
hanterar mina uppgifter enligt
ovan.

Se, ändra eller avanmäl detta svar

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 1 februari 2019 23:25
Ann-Louise Rantanen
Tack för ditt svar!
Hej !

Inskickade svar
För att få nominera behöver du Ja
arbeta eller vara
vårdnadshavare med barn/elev
vid kommunal eller fristående
förskola/skola i Upplands-Bro
kommun. Stämmer detta in på
dig?
Namn/enhet/arbetslag/ämneslag Säbyholms förskola
som nomineras
Beskriv utförligt bakgrunden till Jag nominerar Säbyholms
nomineringen, utifrån årets förskola och samtliga pedagoger fokusområde Lotta, Kattis, Annie och Sofie - till
årets pris. Förskolan som är
relativt nyetablerad ute på landet
i Säbyholm består av fyra
pedagoger som tar hand om en
barngrupp om ca 20 barn i
åldrarna 1-6 år. Jag är förälder till
en son som är sen i sitt tal och
har fått vänta länge på att få
hjälp av logoped via BVC.
Förskolan har själva aktivt tagit
kontakt med logoped och
personalen har gått kurser hos
Språkoteket för att bygga mer
kunskap om hur de kan hjälpa
mitt och andras barn i deras
språkutveckling. Pedagogerna tar
sig tid att sitta ner i lugn och ro
med mitt barn för att läsa sagor
och arbeta med material som är
speciellt framtaget för att gynna
språkutveckling. Varje dag läser
man sagor för barnen och ibland

tar man med Flano-sagor med på
skogsutflykten, vilket barnen
gillar! Förskolan arbetar aktivt
kring olika ämnesområden under
året och under sommaren så får
barnet en sommaruppgift kopplat
till ämnet som de med bild och
text samt muntligen får
presentera för sina kompisar på
samlingarna under början av
hösten. Sedan jobbar man med
något under dagen som knyter an
till barnets uppgift. 2018 var
ämnet ”kroppens sinnen” och
barnen fick dela med sig av en
upplevelse som påverkade deras
olika sinnen. Under terminen går
man regelbundet på teater
anpassad för olika åldersgrupper.
Sedan början av 2018 arbetar
förskolan dessutom aktivt med
TYRA-appen där vi som föräldrar
får ta del av barnens vardag, med
lek, lärande och utveckling, i bild
och text. Förskolan lägger stor
omsorg på att dela med sig av
dagens aktiviteter och händelser
för varje enskilt barn. Vi föräldrar
kan tack vare den informationen
samtala med barnen hemma om
deras dag på förskolan på ett helt
annat sätt. Vi har även fått större
insikt i förskolans pedagogiska
arbete och hur man arbetar med
läroplanen. Vi har även en tät
dialog med förskolan vid
lämning/hämtning och vid
utvecklingssamtal för att
diskutera hur barnen trivs och
utvecklas. Säbyholms förskola
uppfyller samtliga kriterier för det
pedagogiska priset och vi
föräldrar är väldigt nöjda med
förskolan! skapar trygghet och
arbetsro som ger engagemang
och lust att lära - Ja, barnen
delas in i grupper för att

genomföra aktiviteter som passar
deras ålder. De äldre hjälper till
att ta hand om de yngre barnen
vilket skapar trygghet och
förståelse mellan barn i olika
åldrar. utvecklar arbetssätt och
metoder som stödjer
barns/elevers lärande - Ja,
alltifrån tekniska experiment,
kreativt skapande, matematik,
språk och aktiviter i form av
utflykter, teater, gymnastik,
simning mm. anpassar
undervisningen till varje
barns/elevs behov och
förutsättningar - ja, både ålder
och särskilda behov. Vår son får
extrastöd med sitt tal. skapar
olika former av samarbete med
barn/elever, kollegor eller annan
personal - ja, barnen umgås i
mindre grupper och tillsammans.
Pedagogerna delar information
med andra pedagoger och går
utbildningar. bidrar genom detta
arbete till ökad måluppfyllelse för
barn/elever - barnens dagar och
veckor följer ett välplanerat
schema med rum för lärande, lek,
fysisk aktivitet och mycket
utomhusvistelse. Barnen känner
trygghet med varandra och
pedagoger vilket och får rätt
förutsättningar för att utvecklas
och växa. skapar trygghet och
arbetsro som ger engagemang
och lust att lära - barnen får
ansvar efter ålder och de känner
igen dagens aktiviteter, vilket
skapar disciplin och effektivitet. Vi
föräldrar är imponerade över vad
barnen hinner göra under en dag
på förskolan.
Motivera utifrån årets Säbyholmsförskola arbetar aktivt
fokusområde varför du anser att med läroplanen inkl
den/de nominerade ska tilldelas språkutveckling hos barnen. De

priset

skapar roliga och aktiva dagar för
barnen där lärandet vävs in i olika
aktiviteter. De ger dessutom det
där extra stödet till barn som har
särskilt behov. Försk olan har gått
utbildning i språkutveckling under
2018, och har använt sina
kunskaper för att stötta min son.

Finns det några resultat som
relaterar till årets fokusområde
som du särskilt vill lyfta fram?

Det arbete som förskolan gör
inom samtliga ämnesomr åden är
fantastiskt, språk är endast en
del. Min son har under hösten
kommit igång med sitt tal och har
gjort stora framsteg.

Vet den/de nominerade om att
den/de är nominerade till årets
pedagogiska pris?

Nej

Kontaktuppgifter till dig som
nominerar (namn , e- post och
telefon) Anonyma nomineringar
kan tyvärr inte behandlas.
Samtycke

Andrea Eriksson, tel: 073 0403972, e- mail:
hannaandreaeriksson@gmail.com,
Jag godkänner att
Utbildningskontoret i Upplands Bro kommun samlar in och
hanterar mina uppgifter enli gt
ovan.

Se, ändra eller avanmäl detta svar

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

TJÄNSTESKRIVELSE

Jesper Sjögren
Stabschef
Utbildningskontoret
+46 08-581 692 76
jesper.sjogren@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-05-15

UN 19/0296

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Pedagogiskt pris läsåret 2019/2020
Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag för fokusområde för pedagogiskt pris läsåret
2019/2020 godkänns.

Sammanfattning
Utbildningsnämndens pedagogiska pris är en uppmuntran till och en
bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration
och ökat fokus på pedagogens betydelse, samt bidra till en ökad måluppfyllelse
för våra barn och elever. Varje läsår utgår det pedagogiska priset från ett
förutbestämt fokusområde.
Förslag på fokusområde för läsåret 2019/2020 är:
Digital kompetens
Den digitala kompetensen löper som en röd tråd genom förskolans och skolans
styrdokument. Barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas som producenter
i en tillgänglig digital lärmiljö utifrån sina behov och förutsättningar.
Forskning visar att digitala verktyg förbättrar och förändrar barns och elevers
förutsättningar för lärande om de tillgängliggörs och används på rätt sätt. Det
är en tydligt identifierad framgångsfaktor, då det ger en ökad flexibilitet samt
mer variationsrika lärandesituationer och därmed ger fler barn tillgång till
undervisningen.
Genom att välja digital kompetens som fokusområde för pedagogiskt pris
2019/2020 bidrar Utbildningsnämnden till att skapa en utvecklingsinriktad
lärandemiljö för barn och elever i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2104 UN § 68 om att införa ett
årligt pedagogiskt pris. Information om priset finns på kommunens webbplats.
Den 12 april 2016 UN § 26, samt den 23 augusti 2016 UN §46 beslutade
Utbildningsnämnden om Upplands-Bro kommuns skolutvecklingsprogram,
samt förskoleprogram. Skolutvecklingsprogrammet, samt förskoleprogrammet
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

Datum

Vår beteckning

2019-05-15

UN 19/0296

är uppbyggt kring ett antal utvecklingsområden och innehåller mål och verktyg
för att Upplands-Bro ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner samt ligga i
framkant i den digitala pedagogiska utvecklingen.
Som fokusområde pedagogiskt pris läsåret 2019/2020 föreslår
Utbildningskontoret ett område som finns återfinns i respektive program och
som betonas i samtliga läroplaner.
Förslag på fokusområde för läsåret 2019/2020 är:
Digital kompetens
Den digitala kompetensen löper som en röd tråd genom förskolans och skolans
styrdokument. Barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas som producenter
i en tillgänglig digital lärmiljö utifrån sina behov och förutsättningar.
Forskning visar att digitala verktyg förbättrar och förändrar barns och elevers
förutsättningar för lärande om de tillgängliggörs och används på rätt sätt. Det
är en tydligt identifierad framgångsfaktor, då det ger en ökad flexibilitet samt
mer variationsrika lärandesituationer och därmed ger fler barn tillgång till
undervisningen.
Genom att välja digital kompetens som fokusområde för pedagogiskt pris
2019/2020 bidrar Utbildningsnämnden till att skapa en utvecklingsinriktad
lärandemiljö för barn och elever i Upplands-Bro kommun.
Priset kan sökas av kommunala och fristående verksamheter inom UpplandsBro kommun.

Barnperspektiv
Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens
bästa. Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns och elevers
utveckling och lärande. Pedagogiska priset är en uppmuntran till och
bekräftelse på god pedagogik.

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Beslut sänds till
 Akt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Emilia Kihlstrand
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 696 64
emilia.kihlstrand@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-05-13

UN 19/0299

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Revidering av riktlinjer för skolskjuts
Förslag till beslut
Utbildningskontorets revidering av riktlinjer för skolskjuts godkänns.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har bedömt att riktlinjerna för skolskjuts i Upplands-Bro
kommun behöver revideras. I förslaget Riktlinjer för skolskjuts finns föreslagna
tillägg och ändringar markerade med gul överstrykning. Innehåll som tas bort
är markerat med röd genomstrykning.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets förslag till reviderade riktlinjer för skolskjuts



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 13 maj 2019

Ärendet
Utbildningskontoret har bedömt att riktlinjerna för skolskjuts i Upplands-Bro
kommun behöver revideras. I förslaget Riktlinjer för skolskjuts finns föreslagna
tillägg och ändringar markerade med gul överstrykning. Innehåll som tas bort
är markerat med röd genomstrykning.
De förändringar som föreslås är redaktionella förändringar, exempelvis att
Kundcenter bytt namn till Kontaktcenter. I förslaget har även en ändring av
väntetiden på skolskjuts för elever utökats med 15 minuter till 45 min på
eftermiddagen. Det beror på att skolbussarna inte hunnit med upphämtning på
flera skolor inom den tid som tidigare angivits (30 min). Utbildningskontoret
har även moderniserat ansökningsförfarandet för skolskjuts till en e-tjänst
istället för ansökan via blankett, något som också behöver uppdateras i
riktlinjerna.

Barnperspektiv
UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets bästa.

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

Datum

Vår beteckning

2019-05-09

UN 19/0299

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Reviderade riktlinjer för skolskjuts

2 (2)

Riktlinjer för skolskjuts
Ändrade riktlinjer för skolskjuts i Upplands -Bro kommun
Fastställda av Utbildningsnämnden den 12 april 2016 § 22
kommun@upplands-bro.se
08/581 690 00

www.upplands -bro.se

Riktlinjer för skolskjuts

Skolskjuts enligt skollagen
Kommuner har enligt skollagen1 skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts
för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola när
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Skolskjuts ska
då anordnas från anvisad hållplats i anslutning till hemmet, till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka. Huvudregeln är att kommunen ska ordna
skolskjuts till och från den skola som kommunen har placerat eleven i.
Skolskjutsen anordnas i anslutning till skoldagens början och slut.

Berättigade till skolskjuts
I Upplands-Bro kommun är elever i kommunal förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola berättigade till skolskjuts om kraven i
dessa riktlinjer är uppfyllda ifråga om avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller om någon annan särskild omständighet anses föreligga.
För att en elev ska beviljas skolskjuts krävs att vårdnadshavare lämnar en
ansökan om skolskjuts till kommunen (se s. 4) ansöker om skolskjuts via Etjänsten på kommunens hemsida. Skolskjuts beviljas normalt till skolan med
utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress. Rätt till kostnadsfri skolskjuts
gäller även vid växelvis boende under förutsättning att avståndskravet är
uppfyllt, samt att båda hemmen ligger inom Upplands-Bro kommun. Växelvis
boende innebär att eleven har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna.
Skolskjuts kan, i enlighet med skollagen, beviljas även till annan skola än den
som kommunen skulle ha placerat eleven i (inom Upplands-Bro
kommun) under förutsättning att sådan skjuts inte medför ekonomiska eller
organisatoriska svårigheter för kommunen. Det innebär att en sådan bedömning
kan göras utifrån vilka skyldigheter kommunen skulle haft att erbjuda
skolskjuts ifall eleven valt att gå i den skola som han eller hon skulle placerats i
av kommunen. Skolskjuts beviljas inte heller för färd till eller från fritidshem.
Elevresor2 erbjuds, i form av busskort med kollektivtrafik, SL-kort, för
ungdomar med rätt till studiestöd3 inom gymnasieskolan och vuxenutbildning.
Kommunens skyldighet sträcker sig längst till och med det första halvåret det
år då ungdomen fyller 20 år. Den administrativa hanteringen av dessa
elevresor, SL-kort, sker vid gymnasieskolan.

1

10 kap, 32-33 §§, 40 § och 11 kap. 31-32 §§, 39 § samt 19 kap. 20-21 §§, 28 §, skollagen
(2010:800) reglerar kommunernas skyldighet att anordna skolskjuts.
2 Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
3 Enligt Studiestödslagen 1999:1395
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Villkor för skolskjuts/elevresa
Avstånd till skola och anvisad hållplats
Avståndsgränserna grundas på en bedömning av vad som anses rimligt för
eleven att gå eller cykla. Utbildningsnämnden har antagit avståndsregler för att
vara berättigad till skolskjuts. Avståndet mellan skolan och hemmet eller den
anvisade hållplatsen ska vara minst:
2 km

Elev i förskoleklass – årskurs 3

3 km

Elev i årskurs 4 – 6

5 km

Elev i årskurs 7 – 9

Avståndet mellan hem och skola mäts från tomtinfart eller motsvarande vid
hemmet till infarten till skolan, eller hållplatsen vid skolan. Mätning av avstånd
görs längs gång- och cykelväg. Kommunens skyldighet att svara för kostnader
för elevresor i gymnasieskolan, gäller om avståndet mellan hem och skola är
minst 6 km.
Trafikförhållanden
Elever ska kunna färdas till skolan på ett trafiksäkert sätt. Därför kan skolskjuts
i vissa fall beviljas oavsett avstånd med hänsyn till trafikförhållanden och
elevens ålder. Bedömning av trafikförhållanden omfattar bland annat vägens
utformning, siktförhållanden och hur trafikerad vägen är. Uppdateringar av
vägnätet görs regelbundet. Även elevens ålder vägs in vid bedömning av skolvägens säkerhet.
Om Utbildningskontoret och vårdnadshavare gör olika bedömning av
trafiksäkerhetsförhållanden gäller Utbildningskontorets bedömning vid beslut.
Vårdnadshavare förväntas svara för kompletterande skjuts eller annan åtgärd
om de bedömer det nödvändigt. Det är vårdnadshavares ansvar att stödja
eleven så att den kan klara sin väg till skola eller anvisad hållplats.
Elever i förskoleklass och årskurs 1 förutsätts ha tillsyn före och efter skolan,
vilket innebär att en vuxen vid behov lämnar eller möter eleven vid skolan
respektive den anvisade hållplatsen. Undantag med hänsyn till
trafikförhållanden medges därför vanligtvis inte för elever i dessa årskurser.
Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet
En elev kan erhålla skolskjuts oavsett avstånd om det behövs med hänsyn till
funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter. Behovet av
skolskjuts och vilken typ av skolskjuts som är nödvändig bedöms årligen med
hänsyn till elevens funktionsnedsättning, ålder och utveckling.
Särskilda omständigheter kan till exempel vara medicinska, psykosociala
skäl. Sådana skäl kan även vara tillfälliga eller förekomma under perioder.
Dessutom ska vårdnadshavare, om barnet har behov av det, se till att
lämna/hämta vid hemmet/anvisad hållplats.
Beslut om skolskjuts utifrån särskilda omständigheter grundas på utredning
eller annan sakkunnig bedömning. I underlaget ingår alltid ett yttrande från
rektor.
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Kommunen ansvarar inte för skolskjuts vid kortvariga medicinska orsaker,
exempelvis vid tillfälliga benskador. Dessa fall är försäkringsärenden.
Vårdnadshavare kan då vända sig till försäkringsbolag för att klarlägga hur
eventuell skjuts till skolan ska ordnas.

Skolskjutstid och väntetider
Elever ska oftast inte behöva lämna hemmet före kl. 07.00 och ska som regel
komma hem inom en timme efter skolskjutsens avfärd från skolan. Av
praktiska och ekonomiska skäl kan vissa avsteg från denna inriktning vara nödvändiga.
Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts innebär inte att skjuts måste
anpassas till varje elevs undervisningstid. Viss väntetid för eleverna är
acceptabel och ibland nödvändig för att möjliggöra samordning av skolskjuts
för elever med olika skoltid. Väntetiden i skolan ska normalt inte överstiga 30
minuter på morgonen och 30 45 minuter på eftermiddagen.
Under väntetiden vid skolan ska tillsyn ordnas för elever till och med årskurs 3.
Tillsyn ordnas vid behov också för större grupper av äldre elever. Under
väntetider ska eleverna kunna vända sig till en vuxen på skolan. Tillgång till
lokal inomhus ska finnas vid behov.

Övrigt
Typer av skolskjuts
Skolskjuts kan beviljas på olika sätt/med olika färdmedel, beroende på elevens
förutsättningar och var bostaden finns. När så är möjligt beviljas elever
terminskort för resor med ordinarie kollektivtrafik (SL). När kollektivtrafik inte
finns tillgänglig sker skolskjuts antingen med skolbuss eller med skolbil (taxi).
Se nedan prioriteringsordningen. Skolbil beviljas endast vid extra ordinära
tillfällen, då ingen annan möjlighet finns.
1. Skolbuss
2. Kollektivtrafik, dvs SL-kort
3. Skolbil
Medåkning
Av planerings- och säkerhetsmässiga skäl får elever utan beviljad skolskjuts
inte åka med i skolbuss/skolbil. Undantag från denna regel medges ej. I mån
av plats kan inskolning i skolskjutsen ske tillsammans med
vårdnadshavare/ansvarig vuxen efter särskilt beslut av Kundcenter
Kontaktcenter/Utbildningskontoret.
Fritidshem
Den elev som är inskriven i fritidshemsverksamhet kan åka skolskjuts till
och/eller från skolverksamheten. En elev som är inskriven i fritidshem beviljas
dock inte skolskjuts till eller från fritidshemmet. Skolskjuts beviljas inte till
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eller från fritidshemmet. Den elev som är inskriven i fritidshemsverksamhet
kan åka skolskjuts den färdväg som är till och/eller från skolan.

Ansökan och beslut
Ansökan om skolskjuts görs på kommunens hemsida via E-tjänsten. Beslut i
skolskjutsärenden fattas av ansvarig tjänsteman vid Kundcenter
Kontaktcenter/Utbildningskontoret på delegation av Utbildningsnämnden i
Upplands-Bro kommun. Beslutet om skolskjuts fattas för högst ett läsår i taget.
Skolskjutsbeslut som rör elev i grundsärskola eller på grund av andra särskilda
skäl, fattas efter samråd med Resursteamet inom Upplands-Bro kommun.
Om elevens folkbokföringsadress ändras under pågående läsår ska en ny
ansökan lämnas. Det kan medföra att rätten till skolskjuts förändras under
pågående läsår.
Beslut om resor för gymnasieelever handläggs av den skola eleven går i. Elever
som är berättigade till ersättning för elevresor tilldelas som regel SL-kort från
sin skola. Skolor med annan huvudman (fristående skolor och kommunala
skolor i andra kommuner) debiterar sedan Upplands-Bro kommun. Stulet eller
borttappat busskort ersätts inte.
Överklagande
Vårdnadshavare har rätt att överklaga beslut om skolskjuts. Ett överklagande
skickas till den myndighet som fattat beslutet, det vill säga Upplands-Bro
kommun, som prövar om överklagande kommit in i rätt tid (inom tre veckor
efter att beslutet mottagits).
I överklagandet ska vårdnadshavaren ange vilket beslut som överklagas, hur
vårdnadshavaren anser att beslutet borde vara, samt på vilka grunder beslutet
anses felaktigt. Om vårdnadshavaren i överklagandet lämnar nya uppgifter kan
kommunen göra en ny bedömning i ärendet.
Överklaganden som inkommit inom rätt tid men där kommunen inte finner
grund för omprövning av sitt beslut, skickas vidare till Förvaltningsrätten i
Stockholms län.

Ansvarsfördelning
Vårdnadshavare har ansvar för:
 Att ansöka om skolskjuts via e-tjänst (www.upplands-bro.se). Ansökan
ska förnyas inför varje läsår. För att kunna garantera beslut innan
skolstart, måste ansökan inför varje hösttermin göras senast den 31 maj.


Att senast tre veckor innan en adressändring börjar gälla (t.ex. vid
ändrad folkbokföringsadress under pågående läsår) lämna ny ansökan.



Att i ansökan lämna information om eleven har särskilda
förutsättningar, till exempel om eleven har en funktionsnedsättning som
påverkar skolskjutsen, eller har behov av bälteskudde/ bilbarnstol.
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Eleven till dess eleven stigit på skolskjutsen på morgonen, liksom från
anvisad hållplats till hemmet på eftermiddagen.



Att elev kommer i tid till skolskjuts på morgonen. Om elev kommer för
sent till skolskjutsen är det vårdnadshavares ansvar att eleven kommer
till skolan. Kommunen ersätter inte kostnader för extra skolskjuts.
Vårdnadshavare kan aldrig boka/ beställa skolskjuts direkt hos
skolskjutsutförare.



Att barn förbereds och tränas för att klara sin skolväg på ett säkert sätt.
För att uppleva trygghet i samband med resor till skolan kan elever t.ex.
behöva vuxens sällskap till anvisad hållplats.



Att snarast meddela skolskjutsutföraren, vid skolskjuts med skolbil, om
elev som åker skolbil/taxi är sjuk eller ledig (avboka skjutsen).2
Avbokning måste vara skolskjutsutföraren tillhanda senast en timme
innan bokad färd. Vårdnadshavare ska snarast meddela när skolskjuts
ska återupptas efter sjukdom/ ledighet. Observera att om
vårdnadshavare vid upprepade tillfällen låter bli att meddela tillfälliga
avbokningar av skolbil (taxi) kan ersättningsanspråk bli aktuellt. Det
kan även innebära att beslutet om rätten till skolskjuts kan komma att
omprövas.



Att elev inte medför skrymmande bagage eller föremål som kan vålla
skada i skolskjutsen. Om skrymmande bagage vid särskilda tillfällen
måste medföras för viss undervisning ska information om detta lämnas
av vårdnadshavaren till föraren senast dagen innan (gäller skolbil och
skolbuss). Chauffören kan av säkerhets- och/eller utrymmesskäl neka
att ta med skrymmande packning också vid enstaka tillfällen.
Möjligheterna att bevilja transport av skrymmande packning är mycket
begränsad, särskilt när det gäller transport med skolbil/taxi. För
kollektiva färdmedel gäller SL:s regler om bagage.



Att ge skolan och skolskjutsutföraren (gäller skolbil/taxi)3 besked om
eleven får lämnas vid skolan och vid anvisad hållplats utan att en vuxen
tar emot. Om sådan ansvarsförbindelse inte lämnats kommer
skolskjutsutföraren endast lämna eleven vid anvisad hållplats om en
känd vuxen tar emot eleven. Annars körs eleven tillbaka till skolan.



Att eleven åker den skolskjutstur som närmast ansluter till elevens
skoltider vid hemfärd från skolan. Elev/familj kan inte fritt välja vilken
tur eleven åker med olika dagar, eftersom det då finns risk för platsbrist.
Om en elev inte ska åka med den ordinarie skolskjutsen svarar
vårdnadshavare för elevens hemtransport.

2

Kontakta Taxibolaget. För elev som åker skolbuss är sådan kontakt med bussbolaget inte nödvändig
eftersom skolbussen följer sin tur och tidtabell.
3

För elever som åker skolbuss övergår ansvar för eleven från kommunen/utföraren till vårdnadshavare när
eleven lämnas vid den anvisade hållplatsen enligt tidtabell.
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Skolan har ansvar för:
 Att ta hänsyn till behovet av ett rationellt fungerande skolskjutssystem
när schema för läsåret läggs.


Att meddela Kontaktcenter /Utbildningskontoret och aktuella
skolskjutsutförare om preliminär schemaläggning för kommande läsår
senast vid midsommar.



Att alla bokningsändringar (även specifika bokningar för
resursteamselever) anmäls till Kontaktcenter, som förmedlar informationen till skolskjutsutföraren. Tillfälliga ändringar ska senast anmälas
till skolskjutsutföraren senast fem arbetsdagar innan ändringen ska genomföras. Skolan ska därför meddela Kontaktcenter i god tid.



Att göra särskilda bokningar för resursteamselever som beviljats
skolskjuts till/från fritidshem under lov. Ordinarie
skolskjutsbeställningar avbokas under lov. Vårdnadshavare ska
informeras.



Att det till och med årskurs 3 alltid finns en vuxen närvarande under
elevers väntetid vid skolan. För större grupper av äldre elever kan
vuxennärvaro också krävas. Lokal ska finnas där elever vid behov kan
invänta skolskjuts.



Ordningen vid av- och påstigning, i den omfattning som behövs för god
trafiksäkerhet.



Att meddela vårdnadshavare när skolskjuts är mer än 30 minuter
försenad. (Skolan ska få besked om förseningar från
skolskjutsutföraren).



Att ha rutiner för åtgärder från skolans personal i en situation med
utebliven skolskjuts. Elever och vårdnadshavare ska informeras om
åtgärder i en sådan situation.



Ordna hemtransport för elev som kommer för sent till skolskjuts på
grund av undervisningen.



Att meddela vårdnadshavare om elev som beviljats skolskjuts blir sjuk
under skoltid. Tillsyn ska ordnas för eleven i väntan på att
vårdnadshavare/vuxen hämtar eleven eller ordinarie skolskjutstur
lämnar skolan. Skolan ska inte boka extra skolskjuts.

Kundcenter Kontaktcenter/Utbildningskontoret har ansvar för:


Att behandla samtliga ansökningar om skolskjuts. Beslut fattas och
meddelas vårdnadshavare senast två veckor innan beslutet ska börja gälla.



Nyansökningar under pågående läsår handläggs inom 10 arbetsdagar.



Alla beställningar av skolskjuts, såväl permanenta beställningar som
tillfälliga ändringar (exempelvis i samband med studiedag).
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Permanenta bokningar ska lämnas till skolskjutsutföraren senast tre
veckor innan de ska träda i kraft. Tillfälliga ändringar ska som regel
anmälas senast fem arbetsdagar innan ändringen ska genomföras.



Att i samverkan med skolskjutsutförare besluta om de olika turernas
färdväg.



Att lokalisering och utformning av anvisade hållplatser görs så
trafiksäkert som möjligt. Beslut ska föregås av samverkan med utförare
och andra berörda myndigheter.



Tillsyn av elev från det att eleven stiger på skolskjutsen på morgonen
fram tills eleven kliver av skolskjutsen vid den anvisade hållplatsen
efter skolans slut. Under transport utförs tillsynsansvaret av
skolskjutsutföraren.



Att förse skolskjutsutförare med listor över de elever som är berättigade
till skolskjuts. Listor ska innehålla uppgift om elevernas namn och
adress. För elever som ska åka skolbuss ska listorna sorteras per
skolskjutstur.

Skolskjutsutföraren har ansvar för:
 Att säkerställa hög kvalitet när det gäller punktlighet, tillgänglighet,
trafiksäkerhet och bemötande mellan elever/chaufför. Det innebär bl.a.
att lämna information om tider för skolskjutsturerna till skolan i god tid,
ha hög säkerhetsnivå på fordon och annan utrustning, att fordon är skyltade enligt föreskrift och att personalen har utbildning och kompetens
för resor med barn och unga.


Att säkerställa chaufförers lämplighet för arbete med barn genom
utdrag ur Polisens belastningsregister.



Att resor för olika elever samordnas i så hög grad som möjligt.
Väntetiden för elever ska dock normalt inte överstiga 30 45 minuter.



Att förarna ges grundläggande information om funktionsnedsättningar.



Att meddela skolan och/eller vårdnadshavare om skolskjutsen är
försenad med mer än 30 minuter.



Att föraren hämtar eller lämnar eleven vid överenskommen tid. Vid
skolskjuts med skolbil (taxi) ska eleven överlämnas till behörig
personal eller vårdnadshavare/vuxen, om inte annat uttryckligen har
överenskommits.



Att eleverna undervisas om vad de ska iaktta för att undvika olyckor i
samband med skolskjutsning4.

4

Enligt skolskjutsförordningen (1970:340) är detta ett ansvar för den beslutande nämnden, vilket i praktiken
genomförs av utföraren.
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Störande beteende under skolskjuts
Under skolskjuts påverkar elevens uppträdande och beteende trafiksäkerheten.
Det är därför av stor vikt att elever följer de ordningsregler som finns och
chaufförens instruktioner. Om en elev uppträder på ett sätt som innebär
trafikfara och inte följer chaufförens tillsägelse ska skolskjutsutföraren
skriftligt rapportera händelsen till Kontaktcenter. Kontaktcenter kontaktar
skolans rektor som ska informera vårdnadshavare. Eleven ska varnas för att om
det säkerhetsstörande beteendet upprepas kan han/hon komma att stängas av
från skolskjutsen under en period om två veckor. Vårdnadshavare har under
avstängningsperioden ansvar för att eleven kommer till skolan.
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Bakgrund
En av utbildningskontorets största utmaningar är att säkra tillgång till rätt
kompetens vid samtliga av våra förskolor och grundskolor. Enligt
befolkningsprognoser kommer barn- och elevantalet i Upplands-Bro att öka
och tillgången på behörig och kompetent personal är begränsad. Skollagen
ställer krav på behörighet och legitimation i alla ämnen som lärare undervisar i.
Detta innebär utmaningar vad gäller rekryteringsinsatser,
bemanningsplanering, samt sättet att organisera verksamheterna.
I Upplands-Bro ska rekryteringsstrategin för Utbildningskontoret ses som ett
led i att säkra tillgången på skickliga och behöriga förskollärare och lärare
inom förskolan och skolan.
Att ha en tydlig strategi för löner och andra villkor som planeringstid,
karriärmöjligheter och kompetensutveckling inom utbildningskontorets
verksamhetsområde, kommer att bli avgörande för arbetet med att rekrytera ny
personal och få fler utbildade pedagoger att vilja stanna kvar i yrket och i
kommunen.

Rekryteringsbehov
Det stigande elevantalet, tillsammans med en relativt hög personalomsättning,
medför att rekryteringsbehovet kommer bli allt större under de närmaste åren. I
prognosen bör beaktas att även pensionsavgångarna kommer att öka. På
nationell nivå kommer tillgången på nya pedagoger inte täcka det behov som
uppstår då lärare går i pension eller byter karriär.
Förskollärare
Antalet barn i förskoleålder kommer fortsätta att öka i Upplands-Bro. Mer
personal kommer att behöva anställas. Samtidigt är andelen förskollärare i
förskolan redan förhållandevis låg. Detta gör att det redan idag och än mer i
framtiden, finns ett stort behov av att öka antalet förskollärare inom
kommunens förskolor.
Lärare
Sedan den 1 december 2013 krävs legitimation och behörighet för att undervisa
i skolan. I de kommunala grundskolorna i Upplands-Bro har ännu inte alla
undervisande lärare rätt behörighet.
Även inom grundskolan kommer antalet elever att öka. För att vi skall kunna
möta framtidens rekryteringsbehov, men också för att behålla våra lärare, är det
nödvändigt att skolverksamheten i Upplands-Bro blir erkänd och omtalad på ett
positivt sätt inom vårt rekryteringsområde. Konkurrensen om de allt färre
behöriga lärarna hårdnar mellan de olika kommunerna inom vårt närområde.
En bild som rektorer skildrar är att det i vissa fall inte finns sökande till de
utlysta tjänsterna. Till detta tillkommer problem med att rektorer får lägga allt
mer tid till rekryteringsarbete. Därför är det av yttersta vikt att se frågan om
rekrytering av lärare inte enbart som en angelägenhet för den enskilda skolan.
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Annan personal med specialkompetens
För att möta nyanlända barn och elever i kommunen krävs personal med rätt
kompetens. Att hitta personal med specialkompetens är en utmaning som
kräver en riktad och prioriterad rekryteringsinsats.
Kommunen har en modersmålsenhet som tar hand om rekrytering av
modersmålslärare och studiehandledare. Fler Sva-lärare, samt flerspråkiga
lärare behövs. ULV och APL studenter finns tillgängliga på skolorna och kan
med rätt insats bli anställda efter avslutad utbildning.
Elevernas välmående och trygghet är förutsättningar för att lyckas i skolan,
men personal inom elevhälsan är en svårrekryterad grupp. Behovet av
kuratorer, specialpedagoger, psykologer och skolsköterskor har, i och med det
ökade elevantalet, ökat.
Chefer inom utbildning
Nyrekryteringsbehovet av rektorer är, av naturliga skäl, inte lika stort som
pedagogrekryteringen. Rätt kompetenser och egenskaper i chefsleden är dock
av största vikt för vidare utveckling av kommunens verksamheter. Detta
innebär att det är viktigt att arbeta för att behålla kompetenta chefer och att
hitta personer i våra verksamheter som kan vara aktuella för chefstjänster i
framtiden.

Personalomsättning Utbildningskontoret
Personalomsättning är ett naturligt inslag stora organisationer. Denna kan, i
viss mån, vara positiv då verksamheten berikas med nya medarbetare med nya
erfarenheter och kompetenser. För de pedagogiska verksamheterna kan en stor
personalomsättning bli problematisk då våra verksamheter är relationsberoende
och det tar tid att skapa goda relationer. För barn och elever kan det alltså
finnas negativa konsekvenser av en stor personalomsättning.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är omsättningen negativ då personalomsättning
ofta leder till löneglidningseffekt vilket är ohållbart över tid.
Utbildningskontorets personalomsättning har stigit över tid. Omsättningen och
även ökningen av densamma står dock i paritet med hur personalomsättningen
ser ut i övriga kommuner i länet.
Orsaker till personalomsättning
När en medarbetare från någon av Utbildningskontorets verksamheter avslutar
sin tillsvidaretjänst genomförs ett avslutningssamtal med medarbetaren.
Samtalet genomförs och dokumenteras utifrån given mall.
Personalstabens bild är att Utbildningskontorets chefer överlag är noggranna
med att analysera resultaten från avslutningssamtalen, samt att de inom sitt
systematiska kvalitetsarbete arbetar med de brister som framkommer vid
samtalen.
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Då Upplands-Bro kommun arbetar med ett decentraliserat chefsansvar finns
ingen heltäckande statistik kring vilka orsaker till personalomsättning som
framkommer vid avslutningssamtalen.
I dialog med Utbildningskontorets chefer lyfts det dock fram flera vanliga
orsaker till att medarbetare avslutar sina tillsvidaretjänster vid
Utbildningskontoret.
Exempel på vanliga orsaker till att medarbetare avslutar sin tjänst inom
Utbildningskontorets verksamheter är enligt cheferna:




att medarbetare byter arbete för att höja sin lön
att medarbetaren söker nya utmaningar
att medarbetaren uppger personliga skäl. Exempelvis möjligheten att få
kortare resväg till sitt arbete.

Omvärldsanalys gällande löner, villkor och anställningsförmåner.
De senaste åren har en positiv utveckling skett vad gäller lärares löner i
Upplands-Bro. Extra satsningar i budget under flera år samt införandet av
statsbidragsbaserade karriärtjänster har förbättrat möjligheten att påverka sin
lön inom pågående anställning.
Upplands-Bro kommun har individuell lönesättning och både fackliga
organisationer och arbetsgivare eftersträvar en ökad lönespridning.
Löneskillnaderna ska till största delen bero på den individuella
arbetsprestationen.
Rådande villkor för anställningar är i regel hämtade från kollektivavtal och
skiljer sig inte nämnvärt från villkoren i andra kommuner. Även andra
anställningsförmåner är jämförbara med de förmåner som andra kommuner i
närområdet erbjuder.
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En attraktiv arbetsgivare
Hur Upplands-Bro kommun profilerar sig i olika sammanhang har betydelse
för hur allmänheten uppfattar Utbildningskontorets verksamheter. Att framstå
som en attraktiv arbetsgivare i mötet med potentiella nya medarbetare är en
framgångsfaktor för att attrahera ny personal.
När man tittar på det totala antalet utannonserade tjänster, såväl tillsvidaresom visstidsanställning står Utbildningskontoret för den större delen av de
tjänster som Upplands-Bro kommun annonserat. Sett till det antal kandidater
som sedan söker befattningarna står dock Utbildningskontoret för en lägre del.
Detta betyder att Utbildningskontoret måste fortsätta det systematiska arbetet
med att påverka sina rekryteringsbaser.
För att höja Utbildningskontorets attraktionskraft som arbetsgivare är det
systematiska arbetet med kompetensutveckling en viktig del.

Medarbetarenkät (analys av Utbildningskontorets
attraktionskraft)
Nuvarande medarbetare är viktiga ambassadörer, varför deras uppfattning om
Upplands-Bro kommun som arbetsgivare är av stor vikt ur ett
kompetensförsörjningsperspektiv. I en liten kommun blir alla anställda
specialister och gör skillnad.
Vartannat år genomförs en medarbetarenkät. Svaren från enkäten blir ett viktigt
verktyg för analysen av Utbildningskontorets attraktionskraft.
Senaste medarbetarenkäten (våren 2019) visar en positiv tendens för hur
medarbetarna upplever sin arbetssituation.
I dialog med Utbildningskontorets chefer pekar dessa ut flera delar som i stor
grad anses bidra till utbildningskontorets attraktionskraft.





närhet till bostad
arbetsplatsens goda rykte
utvecklingsmöjligheter och utvecklingsvilja
hanterbar storlek på kommunen och enheter

Ledarskapets påverkan
I dialog med VFU-studenter vid Utbildningskontoret uppger studenterna bland
annat att ledarskapet har stor betydelse för deras vilja att söka tjänst inom
Utbildningskontoret i Upplands-Bro. De uppger även att arbetsplatsens
värderingar har stor betydelse. Viktiga verktyg i arbetet med ledarskap och
värderingar har kommunen antagit en ledarskapsfilosofi och en personalpolicy.
Cheferna lyfter också att de upplever att det som behövs för att kunna öka
enheternas attraktionskraft är möjlighet att kunna förhandla mer kring lönen
samt möjligheten att kunna erbjuda andra attraktiva villkor. Vad som anses
vara attraktiva villkor skiljer sig från fall till fall.
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Marknadsföring
För att attrahera nya medarbetare behöver Utbildningskontoret på olika sätt
synas och höras utanför den egna organisationen. Kommunikationsstaben har
en viktig roll i att stödja Utbildningskontoret i det arbetet. Att i olika
sammanhang profilera kommunen som en attraktiv arbetsgivare med bra
anställningsförhållanden och goda utvecklingsmöjligheter skapar intresse hos
potentiella nya medarbetare. Att engagera medarbetare som ambassadörer i
marknadsföringsinsatser är en framgångsfaktor. Utbildningskontoret tar
tillsammans med Kommunikationsstaben fram en kommunikationsplan varje
år. Kommunikationsplanen är ett stöd för kommunikation och bidrar till att de
uppsatta målen i kontorets verksamhetsplan uppnås.
Framtida medarbetare kan bygga upp sin bild av Upplands-Bro kommun via
många olika kanaler. En av dessa är kommunens webbplats. Ambitionen är att
aktuell information från alla enheter ska finnas på kommunens webbplats. En
annan är att synas på olika mässor, t ex SETT-mässan där vi visar upp vårt
arbete med IKT i både förskola och skola. Ytterligare kanaler där detta görs är
på våra instagramkonton, diggit_upplandsbro samt
ikt_och_sprak_upplandsbro.
En annan kanal genom vilken framtida medarbetare kan komma i kontakt med
Upplands-Bro kommun som arbetsgivare är Personalstabens sida på facebook
”Jobba i Upplands-Bro”. Här presenteras såväl jobbannonser som annat
aktuellt material. Tanken är att sidan på facebook ska hjälpa potentiella
medarbetare att få en positiv och korrekt uppfattning om Upplands-Bro
kommun som arbetsgivare.

Verksamhetsförlagd utbildning
Studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i kommunen är
en viktig bas för nyrekrytering. Bemötande och introduktion är betydelsefullt
för hur studerande upplever Upplands-Bro som en framtida arbetsgivare.
Arbetet kring VFU är organiserat i en lokal utvecklingsgrupp (LUG), som har
det övergripande ansvaret, två centrala VFU-ansvariga samt VFU-samordnare
och handledare på enheterna. I nuläget har kommunen ca 140 aktiva lärar- och
förskollärarstudenter.
Målet är att alla studerande som gör sin VFU i Upplands-Bro ska få ett gott
intryck av hur det är att vara anställd i kommunen.
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Rekrytering och anställning
För att få undervisa i förskolan och skolan krävs i de flesta fall en legitimation.
Skollagen innehåller bestämmelser om legitimationen som grund för att få
undervisa och sätta betyg, samt om vad som gäller för att anställa lärare och
förskollärare. Skolverket erbjuder möjlighet för rektor att försäkra sig om att
personalen har legitimation.

Pensionsålder
Upplands-Bro kommun behöver tänka nytt för att behålla seniora medarbetare.
Enligt svensk lagstiftning har alla rätt att arbeta till 67-års ålder, men
medelsvensken går i pension vid drygt 63 års ålder. Enligt en rapport från SKL
både kan och vill många, under rätt förutsättningar, arbeta längre.
Utbildningskontoret behöver se över förutsättningarna för seniora medarbetare
att kunna fortsätta sin tjänstgöring och bidra till elevernas måluppfyllelse även
efter 65 års ålder.

Anställningstester för rätt kompetens
Vid rekrytering finns möjlighet att använda lämplighetstest som en extra
granskning av den sökandes lämplighet för arbetet.
Inom kommunens personalstab finns kompetenser som inte finns inom
Utbildningskontoret. Personalstaben kan därför på olika sätt stötta
Utbildningskontoret vid rekryteringar.
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Kompetensutveckling
För att långsiktigt trygga kompetensförsörjningen vid Utbildningskontoret
behövs strategier som tar sikte på att utveckla befintliga medarbetares
kompetens. Möjlighet till kompetensutveckling liksom lönen är viktiga
konkurrensfaktorer för att attrahera nya medarbetare.

Lärarlyft
Utbildningskontorets riktade kompetensutvecklingsinsatser ska bygga på
empiriskt underlag och evidensbaserad forskning. Varje verksamhet ska,
genom det systematiska kvalitetsarbetet och medarbetarsamtalen, följa upp
varje lärares behov av kompetensutveckling. Verksamhetschefen tillsammans
med Utbildningschefen har här en viktig roll att fånga upp och erbjuda ett brett
utbud av utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för våra pedagoger i
kommunens förskolor och grundskolor.
Lärarbristen som råder innebär också att se över möjligheten att anställa ej
behörig personal som kan tänka sig att utbilda sig till legitimerade lärare.

Verksamhetsförlagd utbildning
Det är av yttersta vikt att Utbildningskontoret har ett nära samarbete med
universitet och högskolor. VFU-verksamhet bidrar till att kommunen får
tillgång till kompetensutveckling och möjlighet till praktiknära forskning för
alla handledare på våra förskolor och skolor i kommunen. Lärosätena
tillhandahåller lektorer och föreläsare för handledarutbildningar,
matrisutbildningar, seminarier och trepartssamtal.

Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Som anställd vid Utbildningskontoret finns flera utvecklingsmöjligheter.
Övergripande för kommunens anställda finns medarbetarakademin och
aspirantprogrammet. Det förstnämnda är ett program med gemensamma träffar
med tre andra kommuner och är till för den som är motiverad till sin egen
utveckling och vill bidra till att utveckla verksamheten. Det är chefer som
nominerar deltagare till detta program.
Aspirantprogrammet är ett kommuninternt program där deltagaren ges
möjlighet att utveckla sig själv, sin ledarförmåga och kommunkunskap.

Chefsförsörjning
I Upplands-Bro kommuns förskolor och skolor finns chefer som behöver
ledning och stöttning i sitt arbete. Kommunen har en tydlig ledarfilosofi,
”Upplands-Bro kommuns Ledarfilosofi 1.0”. Den kan sammanfattas i följande
fyra punkter: laget framför jaget, ut med språket, var modig och få det gjort.
Personalstabens personalspecialister bedriver handledning i form av
handledningsgrupper för chefer. Det finns även möjlighet för cheferna att ta
hjälp av en coach, även detta erbjuds genom kommunens personalstab.
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Genom deltagande i Rektorsprogrammet ger vi chefer möjlighet till en gedigen
kompetensutveckling. I Upplands-Bro kommun går inte bara rektorer
Rektorsprogrammet, även biträdande rektorer erbjuds att delta.
För de rektorer och biträdande rektorer som redan har gått rektorsutbildningen,
ges möjlighet till fördjupning/påfyllning av motsvarande Rektorslyftet, 7,5p.
Vi har även strukturerade utbildningsinsatser under läsåret, utifrån önskemål
och kartläggning, för samtliga skolledare.

Karriärtjänster
Regeringen har tidigare beslutat om två nya karriärsteg för lärare, förstelärare
och lektor. Det primära syftet med reformen är enligt regeringen att förbättra
resultaten i svensk skola genom att ge yrkesskickliga lärare en möjlighet till
karriär utan att de behöver lämna läraryrket. Reformen syftar även till att göra
läraryrket mer attraktivt och locka fler sökande till lärarutbildningen. I
Upplands-Bro kommun finns idag 43 förstelärare samt en lektor. Alla
kommunens förstelärare har tillsvidareanställning samt en
uppdragsbeskrivning. Förstelärare och lektor ingår i ett gemensamt nätverk
som träffas ett par gånger per termin.

Karriärmöjligheter inom förskolan
Många förskollärare vill utvecklas i yrket och göra karriär. När förskollärare
kan utvecklas görs även undervisningen det. Läraren är den viktigaste faktorn
för ett barns kunskapsresa och Pisa-undersökningen visar att elever som har
gått i förskola presterar bättre under sin fortsatta skolgång.
Ett system med karriärtjänster kan göra förskolan ännu bättre. Det är också ett
sätt att behålla eller locka tillbaka de förskollärare som annars väljer att söka
utmaningar på annat håll. Förstelärare i förskolan skulle till exempel kunna
ansvara för utvecklingen inom områden som flerspråkighet och
språkutveckling, naturvetenskap och teknik eller utvärdering och
dokumentation. De skulle också kunna ansvara för handledning av
lärarstudenter, coaching eller projektledning.
Det som nobelpristagaren James Heckmans forskning visar att av alla
satsningar på utbildning, är det de som görs mot förskoleåldrarna som ger
allra bäst avkastning, är värd att ta på allvar.

Övriga utvecklingsmöjligheter för medarbetare
Inom Utbildningskontorets systematiska kvalitetsarbete lyfts varje år
utvecklingsområden fram. För att nå vidare inom dessa områden erbjuds olika
personalgrupper fortbildning.
Tillsammans med Utbildningskontorets Resursteam, arbetar personal i
Upplands-Bro, för att barn och ungdomar ska får det stöd och den hjälp de
behöver och har rätt till. Resursteamet är ett stöd till de verksamheter inom
Utbildningskontoret som arbetar med barns och ungdomars utveckling,
utbildning och omsorg, så att förutsättningar skapas för uppfyllelse av målen.
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Resursteamets olika professioner erbjuder handledning och konsultation för
pedagoger, enskilt eller i grupp. Vidare har Resursteamet ökat antalet
kompetenshöjande insatser så som föreläsningar, workshops och kurser.
Resursteamets Skoldatateket har fått bättre förutsättningar att arbeta för att
stödja skolornas och personalens utveckling av pedagogiska och
individanpassade IT-verktyg. Barns och elevers mående är en viktig del för att
lyckas i skolan och Utbildningskontoret arbetar ständigt med att öka
kompetensen inom detta område.
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Lönesättning och löneutveckling
Upplands-Bro ligger sedan ett antal år högt i rankingen på lärarlöner. Enligt
”Bästa skolkommun” ligger vi 2019 på 11:e plats av 290 kommuner.
Huruvida detta är ett utslag av en medveten strategi för att höja lärarnas löner
eller en effekt av löneglidning på grund av stor personalomsättning är oklart,
men lönekostnaderna står för en större del av tilldelade medel för skolorna.
För att även fortsättningsvis kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner krävs ett
ständigt arbete med att hitta effektiva organisationsformer som skapar utrymme
för löneökningar.

Fortsatt arbete
Utbildningskontorets största utmaningar för ökad måluppfyllelse är att säkra
tillgång till rätt kompetens vid samtliga av våra förskolor och grundskolor.
Rekryteringsstrategin för Utbildningskontoret ska ses som ett steg i att säkra
tillgången och behålla skickliga och behöriga förskollärare och lärare inom
såväl förskolan som skolan.
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Utbildningskontoret ser behov av att teckna ett förstudieavtal med UpplandsBro kommunfastigheter AB. Det är en del av processflödet för ny- och
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Ansvarig: Kaj Söder/ Jesper Sjögren
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Nuläget och nuvarande verksamhet
Förskoleverksamheten i Håbo-Tibble är uppdelad på två förskolor. En
verksamhet bedriv i bottenvåningen på en bostadsrättsförening i Håbo-Tibble
kyrkby med plats för 50 barn. Den andra delen bedrivs i Tjusta skolas lokaler
(Röda villan) som i framtiden behöver användas av skolans elever.

Befintliga lokaler
Barnen i Upplands-Bro kommun behöver väl anpassade och bra lokaler som
skapar bästa förutsättning för deras lärande. I Tjustaområdet finns behov av en
ny förskola. Förskolorna i Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby i dagsläget är i stort
behov av renovering och anpassning till dagens krav. För att möjliggöra bättre
samverkan av personal, lokaler och utemiljö i området behövs en ny förskola i
Tjusta by där barnen får den lärmiljö som krävs.
En förutsättning för hur området kan anpassas är indragning av kommunalt
vatten och avlopp som planeras till 2021. En utredning har gjorts där
Utbildningskontoret, Upplands-Bro kommunfastigheter och
Samhällsbyggnadskontoret planerar för att skapa så bra förutsättningar som
möjligt för områdets förskole- och skolbarn. Renoveringar har gjorts och är
planerade av Röda villan och Villa Lanto. VA har prioriterats till Tjusta by i
samband med utökningen av kommunalt vatten och avlopp i området.

Effektiv lokalanvändning
Många åtgärder görs för effektiv lokalanvändning. För att kunna möta den
efterfrågan som blir av skol och förskolelokaler måste vi också bygga nytt och
bygga till.

Förändringar i verksamheten
Utbildningskontoret vill samlokalisera områdets två förskolor i en ny
förskolelokal 2021 och i samband med detta avveckla de mindre lämpliga
lokalerna i Håbo-Tibble kyrkby samt Röda villan som då övergår till skolan.
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Framtida behov
I dagsläget bor 95 barn i åldrarna 1–5 år i området och enligt
delområdesprognosen ska antalet barn i området hålla sig stabilt vilket
innebär att behovet av förskoleplatser kan mötas under planperioden.
Nya krav på utrymmen och lokalfunktioner
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”

Aktiviteter och rumsfunktioner
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”

Mångsidiga lokaler
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”

Samband
Se Utbildningskontorets ramprogram ”Framtida förskola och skola”
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1

Bakgrund

De värdeord som varit styrande för ramprogrammet är flexibilitet, trygghet och
barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt har ramprogrammet
utformats med målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola/skola.

1.1

Syfte med ramprogrammet

Ramprogrammet ska vara ett stöd för kommunens Utbildningskontoret inför
arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro kommun. Det ska
också vara en handledning för kommunens olika kontor och bolag inför olika
projektorganisationer. Det skapar förståelse för Utbildningskontorets behov
och kan spara tid och resurser för att nå ett bra slutresultat. Målsättningen är att
skapa goda förutsättningar för byggprojekt och kommande
fastighetsförvaltning inom förskola och skola.
Byggnaderna utformas för att möta variationen av lärstilar och lärsituationer.
Lärmiljön ska underlätta möjligheterna till att situationsanpassa lärandet, och
kunna erbjuda en bred repertoar av metoder och lösningar för att nå kunskap,
lärande, kreativitet och entreprenörskap. På så sätt får vi lärmiljöer där alla
inkluderas genom att barn och elevers arbete sker tillsammans, samtidigt som
deras unika talanger stöds genom möjlighet till individuell specialisering och
talangutveckling. När det gäller den konstnärliga utsmyckningen är det viktigt
att verksamheten får utrymme för delaktighet. Lärmiljöerna ska utformas så att
de känns trygga och skapar förutsättningar för nolltolerans mot kränkningar
och mobbning. De ska vara en mötesplats för gemenskap, där ingen
diskrimineras av lokalernas utformning, utan möjliggör tillgänglighet för alla.
Lärmiljöerna ska också fungera som plattform där närsamhället, barnen och
eleverna möts och skapar förståelse för samverkan och demokrati, och i
förlängningen stärker samhällsgemenskapen. Lärmiljöerna ska vara en central
punkt i närsamhället.

1.2

Ramprogrammets utgångspunkter

De värdeord som varit styrande för ramprogrammet är flexibilitet, trygghet och
barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt har ramprogrammet
utformats med målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola/skola.
1.2.1 Styrdokument för förskola och skola
Styrdokumenten för förskola och skola är bland annat skollagen, läroplanerna
och förordningarna. I skollagen begränsas skollokalernas utformning till att det
ska vara en ”god miljö” och läroplanen anger på liknande sätt att det ska vara
en ”god utemiljö”. Det är sedan upp till kommunen att definiera dessa begrepp
vidare.
Styrdokumenten ställer stora krav på att ta hänsyn till barns och elevers olika
behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans, som anpassats för att väga
upp skillnader i deras förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
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Styrdokumenten ska göra att barnen och eleverna ska kunna utvecklas så långt
som möjligt som individer.
Styrdokumenten fäster stor vikt vid att barn och elever ska inhämta och
utveckla kunskaper och värden som samhällsmedborgare. Förskolan och
skolan ska samarbeta med hemmen för att främja barns och elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare (SL 1 kap 4§). För att stödja detta synsätt måste
lärmiljöerna samverka med närmiljön både genom en öppenhet kring att dela
byggnaderna och utemiljön med andra verksamheter, men också genom att
kunna utnyttja närliggande resurser för att skapa naturliga mötesplatser i
samhället. Styrdokumenten säger att alla som arbetar kring barnet/eleven ska
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av
kränkande behandling (SL1 kap 5§). Här måste lärmiljöerna stödja ett sådant
tänk genom att skapa förutsättningar för att barnen/eleverna blir sedda, samt att
den sociala miljön uppmuntrar till gemenskap.
1.2.2 Styrning av förskola och skola
Styrdokument för förskola/skola och lärarutbildningen påverkar hur
kommunen organiserar förskola/skolas verksamhet och lokaler.
Förskolan/skolan styrs av både lagstiftning och läroplan som inriktar
kursinnehållet och årskursindelning på ett annat sätt än tidigare. Det här är de
stora förändringarna:
•

Nationella styrsystemet och lär utbildningen påverkar organisationen.
Ramprogrammet förordar en uppdelning mellan förskola, årskurs F-6
och årskurs 4-9 alternativt F-9.

•

Betyg sätts terminsvis från och med årskurs 6.

•

Skollagen har skärpt kraven på behörighet för förskollärare och lärare.

Det är inte ett krav att skolorna ska organiseras i samma årskursindelningar
som läroplanens kursplanindelning, utan kommunen själv väljer hur skolan ska
organiseras. Däremot är det viktigt att den organiseras på ett sådant sätt att de
nationella styrdokumentens krav kan uppfyllas, inklusive nya krav på lärares
ämnesbehörighet.
För att utbildningen för eleverna ska få den mest optimala organisationen är det
önskvärt att den årskurs indelas på ett sådant sätt att de stämmer överens med
styrdokumentens indelning och lärarutbildningen. Samtidigt är val av
skolorganisation en mycket stor fråga och det är viktigt att titta på andra
faktorer innan man gör sin prioritering.
Ur det pedagogiska perspektivet påverkas byggnaderna av flera saker –
läroplanens uppdelning av årskurser, betygssättningen, rätten till lokaler
anpassade till verksamheten och likvärdighet.
Förskolans läroplan
Förskolans lokaler ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en
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trygg omsorg. Lokalerna och utemiljön ska stödja barnens behov och utformas
så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Grundskolans/grundsärskolans läroplan
I läroplanen delas det centrala innehållet och kunskapskraven upp i årskurs F-3,
4–6 och 7–9. I läroplanen varierar innehållet beroende på vilket årskursblock
som syftas. Lärmiljöerna behöver därför anpassas till respektive årskursblock.
Betygssättning
Betygssättningen sätts från årskurs 6, och måste ges av lärare med
ämnesbehörighet, det vill säga som har lärarlegitimation. Beroende på
skolorganisationens utformning kan vissa skolor behöva ha ett nära samarbete
sinsemellan för att garantera eleverna den undervisning som de har rätt till, en
undervisning med lärare som är behöriga att sätta betyg i ämnet. Detta kan till
exempel innebära att man behöver dela på lärartjänster och lokaler. Mer om
lärarbehörighet i kommande kapitel.
Rätt till lärmiljöer som stödjer läroplanen
Alla elever i grundskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek och elevhälsa.
Lokalerna ska erbjuda ändamålsenliga lärmiljöer utifrån läroplanernas krav och
årskurs.
Estetiskpraktiska ämnen
Lokalerna bör utformas som ateljéer och verkstäder. Vid utformning av lokaler
för slöjd är det viktigt att utgå ifrån att det numera är ett ämne och eleverna får
ett gemensamt slöjdbetyg.
Likvärdighet
Ramprogrammets målsättning är att skapa förutsättningar för likvärdiga
lärmiljöer.
1.2.3 Val av skolorganisation
Vid val av skolstruktur är det viktigt att bygga skolor i lämplig storlek och med
indelningar av årskurs med hänsyn till läroplan.
Generellt sett gäller att ju mindre en skola är, desto svårare blir det att
organisera den effektivt och med rätt lärarkompetens för alla elever. Större
enheter och fler lärare ger ökade förutsättningar för tillgång till kompetens. För
att uppfylla kraven för samtliga enheter/skolor kan lärare behöva byta
arbetsplats eller resa mellan flera. Att i stor utsträckning ha fler lärare som
besöker mindre enheter för att uppfylla kraven kan vara negativt då de behöver
samverka med övrig personal på varje enhet för att kunna utveckla elevens hela
lärmiljö.
Det är också av vikt att titta på ekonomisk effektivitet i form av optimalt
lokalutnyttjande. Anpassningar och förändringar av skolorganisationen bör ske
med målet att lyckas med det pedagogiska uppdraget samtidigt som resurserna
nyttjas optimalt.
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Utifrån ovan beskrivna förutsättningar och avvägningar föreslår
ramprogrammet att vid nyproduktion organisera för F-6-skolor, 4–9-skolor, 79-skolor alternativt F-9-skolor.
F-6-skolor ska enkelt kunna ställas om till t ex förskolor, eftersom de har
lokaler integrerade med fritidshem.
Med utgång från tidigare stycken rekommenderar ramprogrammet att man
utgår från att bygga större enheter (skolhus) då fler lärare ger ökade
förutsättningar för tillgång till kompetens.
1.2.4 Barnkonventionen
Barnkonventionen antogs av FN 1989. Den definierar vilka rättigheter som
gäller för barn i hela världen. Fyra huvudprinciper gäller:
•

Alla barn och ungdomar ska behandlas lika

•

Barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som berör dem.

•

Barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.

•

Barn ska få komma till tals i alla frågor som rör dem och barn och unga
ska ha möjligheter att påverka.

Detta innebär att barn och ungas perspektiv ska vara en naturlig del i
byggandet av samhället och barn/elever ska ges möjlighet till inflytande i
planeringen av de byggnader och den utemiljö som de vistas i en stor del av sin
vakna tid.
1.2.5 Rekommendationer av måltidsorganisation
Måltidspolicyn för Upplands-Bro kommun är ett vägledande dokument för att
kvalitetssäkra måltidsverksamheterna. Upplands-Bro kommun ska bidra till en
god kosthållning, genom att underlätta för elever, brukare och personal att göra
de hälsosamma valen.
Alla matgäster ska erbjudas en god, vällagad och näringsriktigt sammansatt
kost. Målet med måltidspolicyn är bl.a. att alla berörda ska se ett värde i maten
och måltiderna, samt ge förutsättning för att alla, oavsett ålder, ska erbjudas en
hälsosam kost.
Policyn anger kommunens inriktning med måltidsverksamheterna under
rubrikerna; näring, hållbar utveckling, måltidsmiljö och kvalitet.
En måltidspolicy är ett utmärkt hjälpmedel inför kommande ställningstaganden
om graden av modernisering av köken.
I ramprogrammet rekommenderas att förskolor med 120 förskoleplatser eller
mer utrustas med tillagningskök. Nya skolor har oftast många elever och
rekommenderas därför tillagningskök.
1.2.6 Utbildningskontorets IKT-strategi
Utbildningsnämnden antog hösten 2014 en IKT-strategi för
utbildningsverksamheter i Upplands-Bro kommun 2015–2020 och syftar till att
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ytterligare förstärka användningen av IKT (Informations- och
kommunikationsteknologi) i skolan och bidra till att skapa förutsättningar för
en likvärdig skola. IKT-strategin bör vara även vara vägledande vid ny- och
ombyggnation av skolor och förskolor.
Tillgången till Internet, datorer och annan teknik är avgörande för att alla
verkligen ska få de möjligheter de har rätt till. Det är därför viktigt att alla
barn/unga ges lika förutsättningar till ett lärande som stödjer ett tidsenligt
arbetssätt och som inte är begränsat i tid, rum och omfattning.
1.2.7 Skolutvecklingsprogrammet och Förskoleprogrammet
Utbildningsnämnden har i april 2016 fastställt ett Skolutvecklingsprogram för
skolorna i Upplands-Bro kommun 2016 – 2020. Det blir ett viktigt
styrdokument som ska vara en ledstång i utvecklingsarbetet för flera år
framöver med sikte på högre måluppfyllelse och bättre kvalitet.
Skolutvecklingsprogrammet förutsätter en god lärmiljö och det ställer stora
krav på flexibla och anpassningsbara lokaler. Det vill säga lärmiljöer som
främjar tillgänglighet, trygghet och varierade arbetssätt.
Förskoleprogrammet som är fastställt i Utbildningsnämnden i augusti 2016,
dokumenterar de ställningstaganden som ligger till grund för utbildning och
undervisning med en hög, likvärdig kvalitet för de kommunala förskolornas,
alla barn. I förskolechefens uppdrag ingår att ta ansvar för att förskolans
lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en variationsrik miljö och
material för utveckling och lärande. Miljöerna skall vara tillgängliga och
utmana alla barn, utifrån förmåga. Miljön som skapas skall underlätta för
barnen att vara nyfikna, självständiga och forskande och enligt Kennedy (1999)
och Johansson & Pramling - Samuelsson (2003) måste diskussionerna om hur
man förändrar miljön hållas levande.
1.2.8 Miljöanpassade skolor och förskolor
Via beslut i kommunstyrelsen den 23 april 2014 beslöts att Upplands-Bro
kommun skulle införa ett miljöledningssystem med Svensk Miljöbas
kravstandard som bas. I det vidare arbetet har de mest prioriterade
miljöområdena tagits fram där ett flertal berör just byggnation och driften av
byggnaderna. Utöver detta så har beslut i kommunstyrelsen fattas att utreda
krav vid ny- och ombyggnation kopplat till standarden Miljöbyggnad. Vidare
har uppdrag givits kring att ta tillvara energieffektiviseringsåtgärder i det
kommunala fastighetsbeståndet.
Beslut kring handlingsplan för en giftfri förskola är också ett beslut som berör
byggnation och byggnader. Allt som allt så innebär arbetet med att införa ett
systematiskt miljöarbete samt de befintliga politiska besluten att kraven på
byggnation och byggnader avseende miljöpresentanda kommer att höjas
påtagligt under de kommande åren.
1.2.9 Samutnyttjande av lokaler
Utbildningskontoret arbetar med att bidra till kommunens tillväxt genom
lokalresursplanens framtagande samt att genom ett aktivt deltagande i
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kommunens olika samråd för bostadsbyggande.
Vid uppbyggnad av nya områden i kommunen är det viktigt att ta hänsyn till
både Utbildningskontorets, andra kontors och invånarnas behov. Ofta kan flera
av kontorens behov tillgodoses genom ett planerat samutnyttjande av ytor och
lokaler. En naturlig utveckling blir att skapa förutsättningar för ett flexibelt
användande som exempelvis genom att placera nya multihallar och bibliotek i
närhet av skolor vilket gagnar både fritidsaktiviteter och uppfyllande av
läroplansmålen i skolan. Samma sak gäller uppbyggnad av lek- och
aktivitetsparker som anläggs i närhet av skolor och förskolor.
Att ha en hög nyttjandegrad av skolors och förskolors lokaler är väsentligt för
att hålla lokalkostnaden per verksamhet på en bra nivå.
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2

Process för ny- och tillbyggnad

Upplands-Bro kommun befinner sig i en kraftig tillväxtfas där många områden
planeras för nya bostäder vilket också innebär nybyggnation av förskola och
skola. Behovet av hur många förskolor och skolor som behövs för att täcka ett
ökat kapacitetsbehov beskrivs i kommunens lokalresursplan som uppdateras
två gånger per år och beslutas i Kommunstyrelsen.
I kommunens lokalresursgrupp analyseras befolkningsprognoser och ökade
behov av t ex nya förskolor och skolor. Det beskrivs och revideras i
kommunens lokalresursplan. Efter det är det aktuellt att göra en mer noggrann
behovsanalys inför en ny- eller ombyggnation eller att söka finna andra
lösningar. När det gäller lokaliseringen av nybyggnad behöver
Samhällsbyggnadskontoret vara i framkanten av processen för att ta fram
byggbara tomter.
Ett tillåtande klimat råder i kommunen för att få nyetableringar av fristående
huvudmän för både förskola och skola vilket innebär att också andra
exploatörer än Upplands-Bro Kommunfastigheter AB kan komma att uppföra
skol- och förskole byggnader. Det kraftiga investeringstrycket för kommunen
kan också innebära att andra byggherrar uppför skol- och förskole byggnader åt
kommunen som i sin tur blir hyresgäst åt byggherren.

Upplands-Bro kommunfastigheter AB som byggherre
I de fall Kommunfastigheter ska vara byggherre och hyresvärd till kommunens
kommunala skolor och förskolor gäller följande process. Den innehåller sju
steg, från behovsanalys till färdiga nya eller ombyggda lokaler.
Lokalförsörjningsprocessen innehåller en rad aktiviteter med flera ansvariga
parter. Här förklaras vem som gör vad och vad varje aktivitet innehåller.

Steg 1
Behovsanalys

Steg 2
Förstudie

Steg 3
Programarbete

Steg 4
Projektering

Steg 5
Upphandling

Steg 6
Byggnation

Steg 7
Överlämning/
Inflyttning

1–3 mån

1–3 mån

2–4 mån

3–5 mån

2–3 mån

6–18 mån

2 veckor

Utvärdering

2.1

Behovsanalys

Utbildningsnämnden fattar beslut om behovsanalysrapporten och ger ett
uppdrag till sitt kontor att teckna ett förstudieavtal med bolaget.

2.2

Förstudie

Utbildningskontoret fattar beslut om förstudierapporten och val av lösning.
Beslutet innefattar också att man ska fortsätta med nästa skede som är
programarbetet och teckna ett avtal om programarbete.
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2.3

Programarbete

Utbildningsnämnden fattar beslut om programhandlingen och föreslagna
preliminära hyresnivå. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, som tar ställning till investeringsvolym, ökade
driftkostnader till följd av hyra för lokalförändringen och slutligen beslutar om
genomförandet.

2.4

Projektering

Projekteringen resulterar i bygglovshandlingar för ansökan om bygglov och i
ett genomarbetat förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandlingen.

2.5

Upphandling

Steget resulterar i undertecknat avtal/undertecknad beställningsskrivelse om
vald entreprenör eller valda entreprenörer. Till beställningsskrivelsen finns
upphandlingsprotokollet som förtydligar anbudet och reder ut vem som gör vad
i projektet. Kommunikation med Utbildningskontoret sker löpande.

2.6

Byggnation

Steget avslutas med att det finns ett slutbevis för de färdiga ny- eller ombyggda
lokalerna.

2.7

Överlämning/inflyttning

Skolan eller förskolan får sedan flytta in i lokalerna. Utbildningskontoret tar
över ansvaret som hyresgäst enligt krysslistan.

2.8

Utvärdering

Utvärderingen av projektet utförs cirka 3–6 månader efter det att hyresgästen
har flyttat in. Steget leder till en utvärderingsrapport med kostnadsredovisning,
hyresgästens nöjdhet med lokalerna och erfarenheter från projektets
genomförande samt lärdomar inför nästa lokalprojekt.
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3

Behovsanalys

För att kunna tillgodose verksamhetens behov på bästa sätt vid ny- eller
ombyggnad krävs att Utbildningskontoret gör analyser till förstudien. Först och
främst är det viktigt att göra en enkel behovsanalys som lämnas till
lokalförvaltningens projektledare när projektorganisationen inför
byggprocessen startar sitt arbete. För att inte göra detta arbete tidskrävande och
onödigt krånglig har Utbildningskontoret tagit fram underlag och nyckeltal
som ska gälla för samtliga nybyggnationer av förskolor och skolor i
kommunen.

3.1

Nyckeltal och ytbehov

Inför plan- och exploateringsavdelningens (Plex) arbete med ny detaljplan för
nya bostadsområden bör det avsättas tillräckligt stor yta för allmänt ändamål
med generell byggrätt så att kommunen kan agera flexibelt och långsiktigt för
att kunna svara mot det kommunala servicebehovet. Nya detaljplaner bör även
tillåta byggnader uppförs i flera våningar. Plex och Utbildningskontoret
bevakar tillsammans med fastighetsbolaget att tillräcklig yta avsätts för till
exempel förskola/skola när nya detaljplaner påbörjas. Utifrån barnperspektivet
uppmärksammas speciellt att yta för utemiljö tillgodoses. Kommunen ger här
olika förutsättningar, eftersom en förtätning i befintlig stadsmiljö inte kan ge
lika stor utemiljö som vid etablering i nya bostadsområden. En målsättning för
förskolebarns utemiljö är 30 m2/barn, 20 m2 för yngre barn i skolan och 15 m²
för äldre barn i skolan. Detta för att yngre barn kräver större ytor utomhus.
Utemiljön ska vara så flexibel att den kan anpassas för både F-6-skola och
förskola. Nedan presenteras de nyckeltal som gäller som planeringsnorm vid
nybyggnad och i tillämpliga delar vid om - och tillbyggnad.
Nyckeltal

Förskola

Skola

Yta per barn/elev inomhus

10 m2

Skola :10 m²/ elev
Grundsärskola: 20 m2per elev
Träningsskola: 40 m2 per elev

Yta per barn/elev utomhus

m2

30

Årskurs F-3→ 20 m2
Årskurs 4-6→ 17 m2
Årskurs 7-9 → 15 m2

När summan är färdigräknad av ovanstående kallas det lokalarea (LOA) och
anger den totala lokalytan, det vill säga summan av de rum och utrymmen som
krävs i en förskola eller skola för att kunna bedriva sin verksamhet. I den ingår
till exempel personalrum, arbetsrum, klassrum, avdelningsyta, pausrum,
specialsalar, bibliotek, toaletter, matsal, storkök, förråd, idrott etc. samt
kommunikationsytor (korridorer mm). Det är LOA-ytan man sedan betalar
hyra för. Det som inte ingår i LOA är teknikutrymmen så som fläktrum. Ytan
för idrott ingår inte i 10 m2/elev men däremot som del av LOA-ytan som man
betalar hyra för. Målsättningen är att bygga större förskolor med 120
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förskoleplatser eller mer när fastigheten/ytan tillåter. Att bygga både förskolor
och skolor i två plan är också möjligt där detaljplan tillåter. Detta för att
möjliggöra en större utomhusyta.
Exempel:
Nyckeltal

Förskola (med 120 förskoleplatser)

Skola (4-9 med 500 elever)

Verksamhetsyta (LOA) 120 barn x 10 m2 = 1200 m2

500 elever x 10 m2 = 5000 m2

Utegård

120 barn x 30 m2 = 3600 m2

500 elever x 15 m2 = 7500 m2

Tomt

Ca 5000 m2

Ca 12500 m2

Då lokalerna för förskoleverksamhet är av varierande storlek, är det viktigt att
förtydliga att det är följande paragraf i skollagen som styr förskolans inre och
yttre miljö. ”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö”
(8 § 2010:800). Det är förskolechefen/rektor som tillsammans med
medarbetarna organiserar för barnens vistelsetid i förskolan på bästa sätt.
Vilket gör att det är en lokal organisatorisk fråga, hur varje förskola löser sitt
lokalanvändande utifrån arbetsmiljöperspektivet, för både barn och
medarbetare.

3.2

Checklista vid behovsanalys för den kommunala
huvudmannen

Vid behovsanalysen ska en checklista fyllas i som ska vara ett komplement till
ramprogrammet och mer beskriva specifika behov utifrån varje ny- och
tillbyggnadsprojekt i det fall Upplands-Bro kommun ska driva verksamheten.
En enkel genomgång av lokalbehovet behöver göras för att synliggöra konkreta
behov av lokaler för verksamheten. Lokalbehovet ska göras i dialog med
medarbetare och brukare och med utgångspunkt i ramprogrammet. Checklistan
finns som bilaga 1 i programmet.

3.3

Kursplanernas krav på lärmiljön

Nedan finns de generella riktlinjer kring lärmiljö som kursplanerna anger och
som är viktiga att tänka på under planering och utformning av de specifika
miljöerna. I kursplanerna finns olika innehåll beroende på vilken åldersgrupp
det gäller. Allt går inte att lösa inom skolans fysiska byggnad, utan eleverna
måste utnyttja kommungemensamma anläggningar.
Det är viktigt att se över lokaler och platser i närmiljön och se om vissa
aktiviteter kan förläggas där, till exempel orientering, simning, friluftsliv,
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fältstudier och observationer, samt möjlighet att studera ekosystem. Mer
information kring en specifik årskurs läs vidare på Skolverkets hemsida.
Idrott och hälsa
För detta ämne behöver det finnas plats för lek och rörelse både inom- och
utomhus. Det ska finnas plats att klättra, springa och dansa. Man ska kunna
-

röra sig i vatten och simma

-

orientera sig i närmiljön samt ha tillgång till friluftsliv - ha tillgång till
gymnastikredskap

-

utöva styrketräning, konditionsträning och mental träning

Musik
För ämnet musik ska det finnas plats för sång, att skapa musik, för instrument
och förvaring, till exempel slagverk och stränginstrument. Det bör finnas;
-

en god akustik

-

plats för musikframträdanden

-

ljudisolerade rum

Biologi
Inom ämnet biologi är det bra om lärmiljön bidrar till att visa;
-

årstidernas växlingar

-

magnetism och ledningsförmåga (till exempel vattenmöjligheter)

-

fast form, flytande form och gasform

-

luftens egenskaper, avdunstning och filtrering

-

fältstudier och observationer i närmiljön

-

ekosystem, fotosyntes, förbränning och naturen som rekreation

Fysik
Inom ämnet fysik är det bra om lärmiljön bidrar till att visa;
-

kraft, rörelse och friktion, till exempel genom gungor och rutschkanor balans, tyngdpunkt och jämvikt

-

material och ämnen i vår omgivning samt källsortering - kondensering,
smältning och stelning, filtrering och avdunstning

-

väderfenomen, till exempel hur vindar uppstår och temperaturhantering

-

elektriska kretsar, magneters egenskaper

-

hur ljud uppstår, ljuskällor, tidmätning, elanvändning

-

tryck, volym, densitet

-

fart, tryck och effekt

Kemi
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Inom kemi behöver man kunna hantera lösningar och blandningar vilket bland
annat kräver att man har ett dragskåp. Man ska också kunna blanda kemiska
ämnen och då bör man tänka på att kunna isolera dofter/lukter.
Slöjd
I ämnet slöjd behöver det finnas plats för sågning, tovning, handverktyg,
metall, trä och textil. För detta behövs, precis som för No-ämnen, en god
ventilation och processventilation enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket.
Slöjdlärare behöver tillgång till vissa redskap och maskiner (till exempel
bandsåg, pelarborr och planhyvel) för att förbereda materialet till eleverna, om
det inte finns möjlighet att detta levereras på annat sätt.
Vid utformning av lokaler för slöjdämnet är det viktigt att utgå ifrån att slöjd är
ett ämne och eleverna ska ha ett betyg i ämnet slöjd. Det går inte att läsa i
styrdokumenten hur slöjdsalen ska utrustas men lokalerna bör utformas som
ateljé och verkstad i stället för de gamla benämningarna trä/metall respektive
textil. Tanken är att dela upp den gamla beräknade ytan för slöjdämnet i tre
delar – mjuk, hård och redovisning. Lokalerna ska ge möjlighet för fokus på
både produkt och process.
Hem – och konsumentkunskap
För att undervisning av hem- och konsumentkunskap ska kunna bedrivas är det
viktigt att ha anpassade lokaler för detta. Enligt läroplanen ingår bland annat
användandet av recept och instruktioner samt förståelsen av olika begrepp i
matlagning, bakning m.m. Dessutom ingår träning i planering och organisering
av måltider med hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring
av livsmedel.
Ämnet kräver tillgång till metodkök. Med en genomtänkt planering kan en
sådan lokal exempelvis samutnyttjas med fritidshemsverksamheten.
Utomhusmiljö
Det är av vikt att se kopplingarna mellan tänkt lärmiljö och vad läroplanen
säger om utomhusverksamhet. I utomhusmiljön ska det finnas plats för lek och
rörelse, att kunna klättra, springa och dansa. Det är också bra om man kan
utforska kraft och rörelse, till exempel friktion, tryck, volym, hävarmar och
magnetism. Det är också bra om man kan se årstidernas växlingar samt ha en
plats för framträdanden (alternativt i närmiljön).
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4

Lärmiljöns utformning

I nedanstående text och bild beskrivs ramprogrammet. Först ges en översikt
över vilka lokaler som bör finnas och dess samband. Sedan beskrivs den
sociala miljön, utemiljön, informationsteknik och interiör.

4.1

Flexibilitet

I ramprogrammet ingår att skapa en flexibel lärmiljö som kan anpassas till
ändrade förutsättningar i tid och rum. Det här menar vi med en flexibel
lärmiljö:
-

Lärmiljön ska kunna följa förändrade åldersstrukturer på barn och
elever över tid, det vill säga efter olika verksamheters behov - till
exempel om förutsättningarna kräver att en befintlig förskola behöver
omvandlas till en F-3 skola, eller tvärtom.

-

Lärmiljön ska kunna anpassas till följd av ändrade
organisationsstrukturer, till exempel ökning eller minskning av behov
av förskoleplatser.

-

Lärmiljön ska stödja olika lärstilar – det vill säga olika sorters
pedagogik och arbetssätt. Den ska kunna förändras i takt med
samhällsförändringar där inte minst snabb teknikutveckling ställer stora
krav på förskolans och skolans verksamhet.

-

Det ska finnas variation i den fysiska miljön så att man kan välja att
sitta i allt från en stor samling till ett eget krypin för reflektion och
avkoppling.

-

Det är viktigt att se hur man kan samverka och vara flexibel inför sin
närmiljö. Det vill säga att se till närsamhällets förutsättningar och hur
man kan utnyttja dess resurser. Kanske finns det en närhet till andra
lokaler som kan erbjuda kök, idrottshall eller liknande.

-

Man ska kunna variera arbetssätt och arbetsformer, ex. grupparbete
eller särskild undervisningsgrupp.

4.2

Trygghet

En av tankarna med ramprogrammet är att skapa en miljö för möte och
samverkan. Miljön ska vara normbildande i en positiv anda där man känner
gemenskap och trygghet. I det ingår också att lärmiljön fysiskt ska förebygga
brott och trakasserier. Brottsförebyggande rådet menar att det är viktigt att
bygga en lärmiljö som minimerar otrygga platser. Enligt deras undersökning
förekommer främst sexuella trakasserier, kränkningar och mobbning i
elevskåpshallar, utanför och i klassrum. Stöld och skadegörelse sker oftast vid
elevskåpen och i klassrummet. Elever känner sig mest otrygga utanför
klassrum, vid elevskåp och i kafeteria och uppehållsrum. Detta kan förebyggas
genom:
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-

Att vuxna är närvarande

-

Att se till att det finns en insyn i dessa platser samtidigt som vi värnar om det
enskilda barnets integritet.

Trygghet handlar också om att pedagogerna ska känna sig trygga med sin
arbetsmiljö och för barnens säkerhet. Exempelvis bör räcken och staket ha en
sådan höjd att de klarar att barn står på en stol utan risk för att trilla ner.
Leksaker ska inte heller kunna tappas ned på barn som finns på våningsplan
under. Det kan även handla om avgränsningar med grindar eller annat kring
trappor, avsatser eller entrédörrar. När det gäller utemiljön är det viktigt att
säkerställa växt val ur ett säkerhets- och barnperspektiv. För att skapa trygghet
är det viktigt att inte bygga skåpshallar och undanskymda anonyma
uppehållsrum. Skapa istället en närmiljö anknutet till arbetslaget där det finns
plats för pauser och förvaring integrerat med lärmiljön.

4.3

Högtalarsystem

För att snabbt kunna nå ut till barn, elever och personal är det viktigt att ett
internt högtalarsystem finns i lokalerna. Samtidigt som systemet skapar en
smidig kommunikationsväg ökar snabbheten att få ut akut information till
verksamheten vid t ex en allvarlig händelse eller hot.

4.4

Inomhus

Lokalerna ska utformas så att de enkelt kan anpassas till nya krav och
förutsättningar som styrdokumenten anger. Lokalerna organiseras på ett sådant
sätt att verksamhetsrummen kan användas som en gemensam resurs och är
tillgängliga för alla på förskolan/skolan. Rummens användning är inte på
förväg bestämd utan ska kunna anpassas till den pedagogik och den
verksamhet som använder lokalerna. Som riktvärde för yta per barn gäller 10
m2 i förskolan och i skolan (se kapitel 3.1 Nyckeltal och ytbehov).
De fackliga organisationernas skyddsombud ska delta vid planering av nya
eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och
arbetsorganisation enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 4. Inför bygglov skriver
skyddsombuden under en blankett där man anger om man deltagit enligt lag
och om man har synpunkter på den slutliga lösningen. Det ska också utifrån
lagstiftning finnas en elevrepresentation i byggprojekten. Det är således viktigt
att i ett tidigt skede involvera skyddsombud i lokalplaneringsprocessen.
Lokalerna ska skapa förutsättningar för olika typer av mötesplatser för
samverkan och samarbete så att det sker ett kunskapsutbyte mellan barn och
elever, enskilda lärare, arbetslag, ämnesgrupper och närsamhället. Det är
viktigt att de förskolor/skolor som byggs blir nytänkande och genomtänkta.
Om-, till- och nybyggnader ska omfatta förskolans/skolans totala miljö – både
den inre och yttre miljön, inredning, möblering, lek- och idrottsytor. Lokalerna
ska stödja läroplaner och övriga styrdokument för utbildningsväsendet.
Utformningen av lokalerna ska utgå ifrån individorienterat bemötande och
lärande, samt ämnesövergripande barn- och elevaktiva arbetssätt. Lokalerna
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ska formas så att de underlättar samverkan mellan olika ämnen och stödjer en
modern organisation med olika former av grupperingar av barn, elever och
personal samt inbjuder till användning av modern teknik. Lokalerna ska
präglas av demokratiska grundbegrepp, tillgänglighet, öppenhet och
kommunikation. Det ställer bland annat krav på en miljö som är
tillgänglighetsanpassad.

4.5

Utomhus

Byggnadernas utemiljö är en viktig del av förskolans/skolans lärmiljö. Här
skapas möjlighet för uterum för alla årstider - kanske i form av amfiteatrar, rum
under tak, vattenlek eller liknande. De skiftande naturtyperna ska tas tillvara
för både lek och lärande. Naturliga material och element bör användas som bas
för de lekområden som skapas. Hälsa, natur och miljö kan ligga som grund för
lärandet och förståelsen av helhet. Lekområdena bör ha fokus på
samarbetslekar snarar än ensamlek. Ramprogrammet förordar detta tänk som
bör genomsyra alla kommande val av lekmaterial. Det är ur
verksamhetssynpunkt önskvärt att kunna skjuta på investeringar i utemiljö så
att förskolan/skolan får en chans att växa in i vilket behov som faktiskt
föreligger med den verksamhet som man bedriver. Man har då också möjlighet
att få till en bra barn- och elevmedverkan. Det är viktigt med en dialog mellan
Utbildningskontoret och Upplands-Bro kommunfastigheter om hur gården ska
användas och hur den ska skötas. Utemiljöerna bör planeras så att barnen får
tillräckligt med skugga. Man bör till exempel planera för buskar och träd som
kan skapa skugga eller bygga andra solskydd till exempel skärmtak. Skärmtak
är också viktiga för möjligheten till verksamhet utomhus som att äta mellanmål
ute etc. Utemiljön ska vara tillgänglighetsanpassad. Det ska finnas god
belysning utomhus så att barnen kan vara ute och leka även under den mörka
årstiden. Beroende på gårdens förutsättningar och verksamhetens behov kan
det också vara aktuellt att dela av gården i mindre gårdar för att underlätta
överblickbarheten.
Ramprogrammet sätter fokus på fyra områden inom utemiljö:
Situationer i social gemenskap
Det är viktigt att alla barn känner sig trygga, att de tillhör en gemenskap och att
de lär sig att känna empati och ta ansvar. Miljön ska uppmuntra till aktiviteter
som skapar detta.
Aktivera alla sinnen
Det är viktigt att miljön ger upplevelser och inbjuder till roliga aktiviteter.
Barnen ska även få känsla av att de kan påverka miljön och vara delaktig i den.
Ge plats för rörelse
Miljön ska inbjuda till rörelse, det måste finnas plats för rörliga aktiviteter. Den
ska också erbjuda balans- och tekniska övningar för utvecklingen av barnets
motorik.
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Stimulera kreativitet
Miljön ska inbjuda till skapande och erbjuda en variation av skapandematerial.
Det ska vara en miljö som går att utforska och testa över tid.

4.6

Den sociala miljön

Alla ska känna lust att lära, vara delaktiga i arbetet och få sina kunskaper och
färdigheter insatta i ett sammanhang. Att leda och styra förskola/skola inom
Upplands-Bro kommun ställer stora krav på att miljön speglar verksamhetens
mål. Arbetet på förskolan/skolan och lokalernas utformning ska utgå från en
helhetssyn som skapar förutsättningar för en verksamhet där helheten är större
än delarna var för sig.
Uppgiften för förskola/skola handlar om trygghet, gemenskap, personlig
utveckling och lusten att lära. Byggnaderna ska utformas så att de kan
användas för såväl lek som lärande. Det ställer stora krav på en vacker,
spännande och annorlunda arbetsmiljö som manar till handling, uppmuntrar till
experiment, stimulerar kreativitet och ger sinnliga upplevelser. Lokalerna
måste därför anpassas till barns och elevers olika förutsättningar och intressen.
Byggnaden behöver erbjuda trivsamma, ljusa och inbjudande pausrum. Det är
viktigt att dessa ligger centralt och lättillgängligt. Personal och elever ska
kunna ha gemensamma pausrum, kafeterior etc. Både elever och personal har
behov av utrymmen, som ger lugn, stillhet och rekreation. Byggnaden ska vara
tillgänglig, öppen, luftig och inbjudande. Skolans utformning bör uppmuntra
ansvarstagande för den gemensamma miljön - på så sätt kan vackra och
naturliga material användas.

4.7

Förutsättningar för IKT

En kommunövergripande IKT-strategi för utbildning har tagits fram i
Upplands-Bro kommun och omfattar långsiktiga målsättningar för hur
tillgänglighet och användning ska formas i kommunen för att ge god grund för
elevers och personals lärande och arbete. Den bör också ange riktningen för
hur målen ska nås, t ex vilka åtgärder och prioriteringar som krävs för att
förbättra enheternas utvecklingsmöjligheter och anpassningsförmåga. För
enheterna ska en övergripande strategi ge tydlig inriktning och stöd för att
konkretisera lokala handlingsplaner.
Informations- och kommunikationsteknik (IKT), är ett område där förändringar
sker i en snabb takt och där utvecklingen förändrar förutsättningar för lärande
på ett radikalt sätt. Det finns forskare som hävdar att IKT förändrar lärandet i
grunden, både kring hur vi lär oss, och vad vi behöver lära oss. Detta får
konsekvenser för de fysiska rummen. Det innebär att IKT-perspektivet måste
finnas med i arbetet med att bygga lärmiljöer i Upplands-Bro
Den fysiska lärmiljön måste ge plats åt teknisk flexibilitet och förutsättningar
för IKT. Det innebär att det ska finnas tillgång till IKT i hela byggnaden
oavsett målgrupp/åldersgrupp och vilken verksamhet det gäller. Det ska finnas
plats för digitala verktyg så som bärbara enheter, skrivtavlor och digitala
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studios. Den tekniska infrastrukturen måste erbjuda en variation av digitala
verktyg för att främja olika lärstilar och kunna möta omvärlden.
Barn och elever lär och utvecklas ständigt, både i fysiska och digitala miljöer,
därför ska den fysiska miljön stödja och skapa förutsättningar för den digitala.
För att veta hur uppkoppling och infrastruktur ska utformas krävs relevant
omvärldsbevakning eftersom förutsättningarna ändras i snabb takt.
Det ska finnas varierade mötes- och arbetsplatser beroende på hur en
arbetsgrupp vill arbeta. Dessa platser måste stödja användningen av digitala
verktyg och miljöer.

4.8

Ljud, ljus och luft

Det finns riktlinjer för ljud, ljus och luft som måste följas. Det är viktigt att se
skolan som en arbetsplats där både barn, ungdomar och anställd personal
omfattas av Arbetsmiljölagen, AML. Barn i förskolor omfattas dock inte av
AML, och förslagsvis görs istället årligen barnskyddsrond för att säkerställa
förskolemiljöerna.
Ljud
Det finns undersökningar som visar att höga bullernivåer påverkar inlärning
hos barn då de kan ha svårare att uppfatta tal, men också att de kan få
koncentrationssvårigheter som försvårar lärsituationen. Ett annat problem med
buller är att både barn, ungdomar och personal kan drabbas av ljudtrötthet
(tinnitus), vilket är en arbetsmiljöfråga. Ljudnivån på förskolegården ska inte
ligga över 55 dBA ekvivalentnivå utomhus, eller 30 dBA inomhus (45 dBA är
maxnivå enligt Socialstyrelsen). Om detta inte uppnås på hela förskolegården
ska helst 80 procent av gården eller minst 50 procent av gården ha ljudnivåer
under 55 dBA ekvivalentnivå. Om ljudnivån är högre än dessa riktvärden ska
åtgärder vidtas för att nivån ska minska.
Ljus
Enligt Arbetsmiljöverket är det viktigt med belysning som bidrar till god
arbetsmiljö för att stimulera arbetet. Det är ett problem om ljusflödet är för
svagt eller till exempel reflekteras mot ytor i rummet. En felaktigt utformad
belysning kan bidra till att man blir trött i ögonen, får huvudvärk eller
spänningar i nacke och rygg.
De senaste 20 åren har teknikutvecklingen inom belysningsområdet gått
mycket snabbt. När det gäller offentliga verksamhetslokaler finns en stor
potential att förbättra ljusmiljön och att använda mindre energi. Det leder både
till en bättre arbetsmiljö och till en minskad miljöpåverkan.
Luft
Ventilationen i lokaler är behovsstyrd och styrs av koldioxidhalt och
rumstemperatur. Luftomsättningen för respektive lokal dimensioneras enligt
Arbetsmiljöverkets rekommendation så att koldioxidhalten normalt inte
överstiger 1000 parts per million (ppm). Se också socialstyrelsens råd och
anvisningar vad gäller ventilation SOS FS 1999:25. I förskolor och skolor bör
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uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s och person vid stillasittande
sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s och m2 golvyta bör göras så att
hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor. Om
koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelmässigt överstiger 1 000
ppm, bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är
tillfredsställande. Barn är ofta känsligare för luftföroreningar än vuxna, då
deras luftvägar och lungfunktion fortfarande håller på att utvecklas.
Luftföroreningar kan bidra till permanent nedsättning av lungfunktionen och
det finns belägg för att utveckling av allergier kan öka. Miljöförvaltningen
följer ett riktvärde där års medelvärdet för kvävedioxid (NO2) ska underskrida
20 mikrogram/kubikmeter.

4.9

Interiör

Genom val av inredning kan man skapa flexibla mötes- och arbetsplatser för
både sittande och stående arbete, som skapar utrymmen för olika situationer
och behov. Här följer exempel på inredning som kan verka till det:
Skärmväggar
Flyttbara enkla väggar för att skapa smårum i rummet.
Flyttbar förvaring
Med denna möjlighet kan man flytta sin arbetsplats och ändå ha med sig det
viktigaste materialet. Man kan också använda t ex hyllsystem för att avskärma
en grupp.
Höj- och sänkbara arbetsytor
Kanske man vill stå och jobba med vissa arbetsmoment och då skapar man
enkelt ”ståbord” av några bord. Man kan dessutom ge olika åldrar möjlighet att
använda samma arbetsytor.
Lättflyttade möbler
Om möblerna lätt kan flyttas gör man snabbt om lokalen från enskild
arbetsplats till grupp- eller samlingsrum. Stolar, bord och hyllor kan ha hjul
och skärmar ha bra handtag så att alla kan hjälpas åt att snabbt ge rummet en
annan karaktär. Dock måste alla möbler i förskolan förankras på ett sådant sätt
att de inte kan välta över och skada barn.
Gradäng för att skapa nivåer
Med förändringar i höjdled kan de som sitter på bänkraderna längre bak se lika
bra som de som sitter längst fram. Delaktighet skapar aktivitet. Om
gradängerna eller lådorna är enkla att flytta kan vilket rum som helst bli en
”aula” i anläggningen. Gradängerna kan också fungera som enkla
rumsavdelare.
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5

Funktionsmodeller

Skisserna beskriver lokaler som byggnaden behöver innehålla samt lokalernas
samband sinsemellan. Generellt sett ska alla lokaler göras så flexibla som
möjligt för att kunna anpassas till olika verksamheter över tid. Däremot
kommer det dock att skilja sig något beroende på vilken åldersgrupp
byggnaden är tänkt för. Dessa skillnader finns i entréutrustningen, specialsalar,
gemensamhetslokaler och skötrum.

Funktionsmodell skola

Funktionsmodell förskola
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5.1

Entré

Alla förskolor/skolor ska ha en tydlig och välkomnande entré som ger en känsla av
verksamhetens karaktär. Här finns information om vad som händer, praktisk
information om byggnaden och föreskrifter. Tydlig skyltning och möjlighet för
informations-TV är viktigt. Huvudentrén kan fungera som entré för hela eller delar
av anläggningen och vid behov kompletteras med ytterligare sidoentréer. Entréer
förses med skärmtak och vindfång. Det ska också finnas separata skärmtak för
barns möjlighet att sova/vistas ute skyddade från nederbörd och blåst. Entréernas
lås bör utformas så att det förhindrar utomstående att osett komma in i lokalerna.

5.2

Kapprum, toaletter och skötrum

Kapprummen bör finnas i anslutning till huvudentrén. De kan delas upp i
mindre delar beroende på organisationens uppbyggnad. Kapprummen kan
behöva olika lösningar för olika åldrar och beroende av hur mycket utrymme
som finns. I anslutning till groventré ska en toalett kunna nås ifrån gården. För
förskolebarn behövs en praktisk grovdel med torkrum och klädförvaring samt
möjlighet att spola av skor och leriga kläder innan man kommer in. Av- och
påklädning i kapprum bör anpassas så att man inte stör övrig verksamhet, till
exempel vid vila. I alla byggnader får endast normalstora WC-stolar monteras
eftersom husen ska kunna användas av både förskola och skola. Undantag för
de yngsta förskolebarnens toaletter kan förekomma.
För nya förskolor förordar ramprogrammet en toalett som är tillgänglig från
förskolegården.

5.3

Hygienrum i skolor

Under de senaste åren har en debatt funnits i media om att skolelever inte vill
gå på toaletten eller duscha efter idrotten. Elever upplever ibland att toaletterna
på deras skola är så smutsiga att de inte vill använda dem. Trasiga lås och
undanskymd placering av toaletterna gör att eleverna känner sig otrygga. När
det gäller duschar är problematiken en annan. Ungdomars fokus på utseende
går allt längre ner i åldrarna och skapar en osäkerhet hos många barn och unga,
vilket kan leda till att elever hoppar över att duscha efter idrotten eller inte är
med på idrotten överhuvudtaget.
Bland de fysiska åtgärderna är placering och låsfunktion två viktiga exempel.
Toaletter och duschar är utrymmen där kränkningar genom klotter eller
mobbning är vanligt förekommande. Toaletterna bör därför inte vara placerade
i uppehållsrum eller andra utrymmen där det är stimmigt, men inte heller ha en
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undanskymdplacering eftersom de då ofta är obevakade av vuxna. Elever
behöver också känna att de kan lita på dörrlåset så att endast personal kan
öppna dörr utifrån.

5.4

Utformning av skötrum

Barn som vistas i förskolan har en ökad risk att få infektioner jämfört med barn
som vistas i hemmet och då speciellt de yngsta barnen. Det är en ökad
förekomst av virus och bakterier i miljön genom att många barn vistas
gemensamt i begränsade utrymmen. Smittspridning sker på olika sätt, till
exempel vid direktkontakt med sjuka personer eller indirekt kontakt via
förorenade ytor. Övre luftvägsinfektioner och magsjuka är de vanligast
förekommande infektionerna hos barn. Både virus, bakterier och parasiter kan
ge upphov till akuta mag- och tarmsymtom. Blöjbyte är en smittrisk. Blöjbarn
med tarminfektion smittar lätt både personal och andra barn. Vid blöjbyte och
vid hantering av förorenade blöjor finns det risk för nedsmutsning av
personalens händer, kläder och ytor runt blöjbytesplatsen. I utsatta miljöer som
till exempel våtutrymmen är det möjligt för virus och bakterier att överleva en
längre tid. För att begränsa smittspridningen i förskolan ska skötrum/tvättrum,
toaletter och övriga utrymmen utformas så att goda hygienrutiner kan
upprätthållas. Två toaletter per barngrupp (18 barn) rekommenderas.
Skötbordet ska vara avskilt men med möjlighet för den vuxne att ha uppsikt
över gruppen eller så ska det ska finnas möjlighet att skärma av skötbordet för
att skydda barnets integritet och för att minska risken för smittspridning.
Skötbordet ska inte placeras där det förekommer lek eller serveras mat av
hygieniska skäl. Om skötbordet är placerat i ett tvättrum med toaletter och
tvättställ bör det placeras längst in i rummet, med möjlighet till avskärmning
alternativt en glasdörr/vägg mellan skötplatsen och tvättrummet. För att
underlätta för personalen så rekommenderas även en bänk strax utanför
skötplatsen där barnen kan vänta på sin tur.
Toaletter med dörrar ska finnas vid ingången till tvätt-/skötrummet. Mitt emot
toaletterna ska det finnas en låg tvätt ränna för barnen, där några barn kan
tvätta händerna samtidigt. Placeringen av tvätt rännan/tvättställen är viktig för
att slussa barnen direkt till handtvätt efter toalettbesök och för att undvika
onödigt spring runt skötplatsen. Barnvänliga tvål- och pappershållare ska
finnas tillgängliga vid alla tvättställ. I anslutning till skötbordet ska det finnas
en tvättho som enbart används vid blöjbyte och inte för att tvätta barnens
händer. För att underlätta handtvätt för personalen bör det finnas ett tvättställ i
standardhöjd, nära skötbordet.

5.5

Arbetslagets yta (förskola/skola)

Arbetslagens yta ska vara en trygg bas i byggnaden där barnen och eleverna
känner styrkan av att vara i sin enhet hela dagen. Arbetslagsytan är platsen för
kärnverksamheten och den ska kunna varieras beroende på lärsituation. Det ska
finnas mötesplatser och arbetsplatser för alla. Man ska kunna arbeta i öppna
ytor som kan avgränsas med hjälp av skärmväggar och flyttbar inredning, för
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att skapa rum i rummet. Det bör också finnas små permanenta rum, till
exempel för arbetsplatser för personal, tysta rum för enskilt arbete, grupprum
och toaletter. Inom arbetslagets gemensamma yta ska det finnas plats för
skolans fritidshemsverksamhet alternativt mötesplats/pausyta för äldre elever.

5.6

Ytor med särskilda funktioner

Både förskolan och skolan behöver ytor med särskilda funktioner. Förskolan
behöver speciella ytor för ateljéer, vattenlek och rörelse. Samt behov av att
skapa möjlighet för vila under tak utomhus i direkt anslutning till
förskolebyggnaden. Skolan har behov av idrottssalar/idrottshall. Vid
nybyggnad av skolor bör en kommunikation ske med Kultur –och
fritidsnämnden för att välja lämplig storlek och möjligheter som passar in i
områdets behov. Grundskolan behöver specialsalar/ämneslokaler för
slöjdämnet, bild, musik och hem- och konsumentkunskap. Dessa ytor ska helst
placeras centralt i byggnaden då de ska delas av hela verksamheten. Vid
nybyggnad/ombyggnad behöver en analys göras avseende lokaler i närmiljön
för ett eventuellt gemensamt nyttjande till exempel idrott och slöjd.

5.7

Ytor för måltider

Ytan för måltider behöver planeras väl så att den inte står outnyttjad en stor del
av dagen, utan ska kunna nyttjas för andra ändamål. Där det är möjligt kan
måltiderna sker i övriga verksamheten, till exempel på arbetstorget eller andra
gemensamma ytor, så länge deras ursprungliga syfte behålls. Det som däremot
gäller för alla är att leveransen av mat eller råvaror till byggnadens kök, ska
vara trafiksäkert separerad från övriga entréer till byggnaden. Samma bör gälla
för sophantering.

5.8

Elevhälsa

Skollokalerna ska stödja en samlad elevhälsa, vilket innebär att eleverna ska ha
tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
kompetenser, till exempel specialpedagoger, skolläkare, -sköterska eller psykolog. Denna grupp av kompetenser ska bidra till att skapa miljöer som
främjar elevens lärande och stödja deras utveckling mot utbildningens mål. För
att kunna göra det behöver deras samarbete främjas i lokalernas utformning. En
annan viktig aspekt är att det ska finnas en viss avskildhet i utformningen av
miljön för till exempel elever som väntar på en kurator, skolsköterska eller
liknande. Tillgång på vatten för elevhälsans medicinska delar är ett krav.

5.9

Expedition/Skolledning

Expeditionen och administration bör placeras i anslutning till huvudentrén och
arbetstorget, det vill säga de platser där alla passerar. Detta för att de ska finnas
till för att välkomna verksamheten och för att vara lättillgängliga för de som
har frågor samt behöver hjälp med administration. Det bör även finnas en plats
för samtal i avskildhet, så inte samtal av särskilt känslig natur, hamnar i ett
utsatt och exponerat läge i lokalen. Det är också viktigt att placeringen är sådan
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att besökare lätt hittar dit. Vid nödsituationer ska räddningstjänsten lätt hitta
och ta sig fram till huvudentrén.

5.10 Bibliotek, arbetstorg och mötesplatser
Eftersom eleverna i grundskolan och grundsärskolan enligt skollagen ska ha
tillgång till skolbibliotek bör det placeras lättillgängligt för alla elever i
byggnaden. Det ska stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt
tillgodose deras behov av material för utbildning. Mötesplatsen/arbetstorget
bör inbjuda till att ta en paus för ro och avkoppling, samtidigt som det också
kan bli kafé för arbetsgrupper som möts. Arbetstorget ska vara knutpunkten i
verksamheten, dit alla gemensamma ytor t.ex. specialsalar, kök/matsal gränsar.
Det ska vara en plats för möten, inhämtning av information och presentation.
Arbetstorget är en mötesyta för hela verksamheten där man kan arbeta och
presentera sitt arbete i olika arbetsmiljöer och konstellationer. Arbetstorget är
flexibelt till storlek och innehåll och därigenom möjligt att ändra; dels utifrån
olika pedagogiska behov och lärsituationer, dels utifrån olika individuella
behov. Miljön på arbetstorget ska vara varierande och erbjuda allt från enskilda
krypin, till plats för arbetsgrupper eller storgrupp. Arbetstorget interagerar med
arbetslagens ytor och tar vid där de slutar. Torget ska både i förskola och skola
möjliggöra en flexibel lärmiljö, där interiören inbjuder till samarbeten mellan
arbetslag och övriga i byggnaden. En viktig funktion av arbetstorget är att det
skapas en känsla av samverkan, bland annat genom att rent visuellt ge insyn i
de olika angränsande rummen. Eventuella väggar eller dörrar bör glasas för att
underlätta överblick och trygghet. Samtidigt ska passage genom huset kunna
ske utan att man stör andra delar av verksamheten. Därför bör stor vikt läggas
vid att få fram ett bra ljudklimat för en harmonisk arbetsmiljö.
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6

Bilaga 1 – Checklista vid behovsanalys

Checklista
Vi behovsanalysen ska en checklista fyllas i som ska vara ett komplement till
ramprogrammet och mer beskriva specifika behov utifrån varje ny- och
tillbyggnadsprojekt. En enkel genomgång av lokalbehovet behöver göras för att
synliggöra konkreta behov av lokaler för verksamheten. Lokalbehovet ska
göras i dialog med medarbetare och brukare och med utgångspunkt i
ramprogrammet. Vissa frågeställningar är ibland inte aktuella.
Nuvarande verksamhet:
Beskriv kortfattat
nuvarande verksamhets
omfattning:

Befintliga lokaler:
Beskriv kortfattat
nuvarande verksamhets
lokalsituation:

• Antal barn, elever, boende, brukare, personal,
grupper, avdelningar, arbetslag eller andra
mått på verksamheten.
• Organisation, arbetssätt, öppettider med
mera.

• Vilka utrymmen finns idag?
• Hur används dessa?
• Notera även brister i verksamhetens lokaler
och utemiljö.

Förändringar i verksamheten:
Beskriv kvantitativa
•
förändringar i
verksamheten:
Redogör för förändrad
•
inriktning av
verksamheten:
•

Antal barn, elever, boende, brukare,
personal, grupper, avdelningar, arbetslag
eller andra mått på verksamheten.
Organisation, nytt regelverk, nya rön, ny
pedagogik, nytt arbetssätt, ny teknik med
mera.
Även en bedömning om framtida trender,
det vill säga vad som ligger runt hörnet.

Sammanställ kraven på
utrymmen och
lokalfunktioner på grund
av förändringen i
verksamheten.
Beskriv lokaler som
byggnaden behöver
innehålla samt lokalernas
samband sinsemellan.
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Rumsfunktioner och samband:
Beskriv vilka
lokalsamband som är
(Exempelvis: Personalarbetsrum och elevarbetsytor,
viktiga för
matrum och rum för boende, omklädningsrum och
verksamheten.
idrottshall.)

Mångsidiga lokaler:
Beskriv vilka som är
verksamhetens
viktigaste aktiviteter.
Beskriv om lokalernas
utformning ska kunna
användas i olika
situationer.

(Exempelvis: Mötas i stor grupp, enskilda samtal,
stora arrangemang.)
(Exempelvis: små eller stora grupper, samlingslokal
och avskilda ”hörnor”, umgänge och kafé.)

Utemiljö:
Beskriv utemiljöns
funktioner enligt
modellen nedan och
sambandet mellan
funktionerna.

Andra viktiga krav:
Belys andra viktiga krav
som finns i
verksamheten:

•
•
•
•
•

Trygghet
Tillgänglighet
Social miljö
Informations- och kommunikationsteknik
Med flera

Tidpunkt:
Ange önskad tidpunkt
för projektets
färdigställande
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Yttrande om förslag till detaljplan Köpmanvägen
(Härnevi 1:71 m.fl.) nr 1502, Bro, Upplands-Bro
kommun
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande gällande detaljplan
för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) i Bro.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 7 mars 2019 § 6, sänds förslag till
detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, Bro, ut för
granskning enligt regler för normalt planförfarande, plan- och bygglagen
(2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2019



Granskningshandlingar om förslag till detaljplan för Köpmanvägen
(Härnevi 1:71 m.fl.)



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016

Ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs
Köpmanvägen i Bro tätort med cirka 45 bostäder i flerbostadshus, i fyra
våningar. Det planeras även ett nytt läge för nätstationen. Dessutom ska
kopplingen mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen
stärkas genom bebyggelsens placering och utformning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utbildningskontorets yttrande
Utbildningskontoret har i en tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016 yttrat sig i
ärendet. Då inget nytt finns att tillägga anser Utbildningskontoret ärendet
besvarat med hänvisning till tidigare svar.

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

Datum

Vår beteckning

2019-05-08

UN 16/0136

Barnperspektiv
Utbildningskontoret konstaterar att ovan angivet förslag till detaljplan för
Köpmangatan (Härnevi 17:1 m.fl) inte står i strid med barnens bästa om arbetet
sker på ett sådant sätt att Härneviskolans elevers säkerhet respekteras.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Granskningshandlingar om förslag till detaljplan för Köpmanvägen
(Härnevi 1:71 m.fl.)
2. Yttrande om förslag till detaljplan för Köpmanvägen,
Utbildnignskontorets tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016
3. Protokollsutdrag UN § 57 den 23 augusti 2016
Beslut sänds till
 Samhällsbyggnadskontoret

2 (2)
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UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING
Datum

Vår beteckning

2019-03-27

KS 15/0521
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning samt de
som yttrat sig under
samrådstiden

Förslag till detaljplan för
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl)
Bro

Nr 1502

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 7 mars 2019 § 6, sänds förslag till
detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, Bro, ut för granskning
enligt regler för normalt planförfarande, plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse
före 1 januari 2015.
Syftet är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort
med cirka 45 bostäder i flerbostadshus, i fyra våningar. Det planeras även ett nytt läge
för nätstationen. Dessutom ska kopplingen mellan Bro pendeltågstation och Bro
centrum längs Köpmanvägen stärkas genom bebyggelsens placering och utformning.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Granskningstiden är från och med tisdag den 2 april 2019 till och med
fredag den 26 april 2019. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum
samt i Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/detaljplankopmanvagen.
Handlingar i papper kan beställas från kommunen.
Synpunkter på förslaget ska senast fredag den 26 april 2019 skriftligen framföras
till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se.
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på
förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Inkomna synpunkter kommer att besvaras i ett granskningsutlåtande under nästa skede
i planprocessen.
Frågor i ärendet besvaras av Madeleine Nilsson planarkitekt på Planavdelningen och
Andréas Silander projektledare på Mark- och exploateringsavdelningen,
tel. 08-581 690 00.
Samhällsbyggnadskontoret

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Broplan 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/detaljplankopmanvagen

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Informationsbroschyr
- Granskningsbeslut SBU 2019-03-07 § 6
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
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UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING
Datum

Vår beteckning

2019-03-27

KS 15/0521
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning samt de
som yttrat sig under
samrådstiden

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn,
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.
Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer
att sparas i enlighet med arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post:
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Broplan 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/detaljplankopmanvagen

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Informationsbroschyr
- Granskningsbeslut SBU 2019-03-07 § 6
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista

PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

§6

Sammanträdesdatum:

2019-03-07

Beslut om granskning - Detaljplan för
del av Härnevi 1:71, Köpmanvägen
Dnr KS 15/0521

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att detaljplaneförslaget för Köpmanvägen
(del av Härnevi 1:71 m. fl.) skickas ut på granskning enligt reglerna för
Normalt planförfarande (SFS 2010:900). Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
även att samrådsredogörelsen, den 5 februari 2019, godkänns.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2014 (KF §158) att ge
Tillväxtkontoret i uppdrag att pröva möjligheterna till planändring i enlighet
med att Upplands-Brohus AB ansökte om planändring för fastighet Härnevi
1:71. Syftet med att skapa en ny detaljplan för området är att utreda
möjligheten att bebygga den södra delen av Härneviparken (del av Härnevi
1:71) och fastigheten Härnevi 31:1 med bostäder i maximalt 4 våningar.
Ärendet var utsänt på samråd mellan den 22 juli 2016 och den 5 september
2016. Efter samrådstiden har ärendets handlingar bearbetats efter de
synpunkter som inkom under samrådstiden. Resultatet är att plankartan styr
placeringen av byggnaderna, storlek samt höjd.

Beslutsunderlag








ÖP 2010. KF den 15 november 2011, §162
Beslut om planuppdrag, KS den 5 november 2014, §158
Behovsbedömning, den 4 november 2015
Samhällsbygnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2019
Plankarta, den 24 maj 2016, reviderad 12 februari 2019
Planbeskrivning, den 23 januari 2019
Samrådsredogörelse, den 5 februari 2019

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att detaljplaneförslaget för Köpmanvägen
(del av Härnevi 1:71 m. fl.) skickas ut på granskning enligt reglerna för
Normalt planförfarande (SFS 2010:900). Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
även att samrådsredogörelsen, den 5 februari 2019, godkänns.

Beslutet skickas till:


AB Upplands-Brohus
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Samhällsbyggnadskontoret

2019-01-23
KS 15/0521
GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplan för

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)
nr 1502
Bro
Upplands-Bro kommun
Normalt planförfarande

Planbeskrivning

Översiktskarta med planområdet markerat med mörkblå heldragen linje.

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502

Planbeskrivning

Sida 2 av 21

Innehållsförteckning:
Detaljplan för
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) nr1502
Bro
Upplands-Bro kommun
Normalt planförfarande
Planbeskrivning
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Handlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2019-02-12
Denna planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning

Övriga handlingar
Riskanalys, 2016-03-08, Norconsult.
Bullerutredning, 2018-09-14, Tyréns
Dagvattenutredning, 2018-12-18, Bjerking
Geoteknisk utredning, 2018-08-03, Geosigma AB

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med
cirka 45 bostäder i flerbostadshus. Målet är att ge kommunens bostadsbolag, möjlighet att, efter behov,
utöka det allmännyttiga bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. Dessutom ska
kopplingen mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen stärkas genom
bebyggelsens placering och utformning.
Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar, omplacering av den befintliga gång- och
cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken idag, samt ett nytt läge för den nätstation som
försörjer närområdet och planområdet med el. Köpmanvägen och Kamrervägen planeras för att
möjliggöra för trottoar längs med kvartersmarken, samt cykelbana längs Köpmanvägen.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Handläggning av detaljplanen sker med normalt planförfarande.
Eftersom planområdet endast utgörs av två fastigheter, centralt belägna i tätorten, samt
översiktsplanens tydliga ställningstaganden för platsen, bedömdes detaljplanearbetet kunna påbörjas
utan förebyggande detaljplaneprogram.

Det aktuella planskedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del
av förslaget och komma med synpunkter. Efter granskningen upprättas ett utlåtande där yttranden som
framförts under granskningen redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid
behov innan en antagandehandling upprättas.
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Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Beslut om granskning (KS)
Granskningstid
Antagande (KF)

juni 2016
juni - juli 2016
mars 2019
mars-april 2019
hösten 2019

Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav den 5 november 2014 §158, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för Härnevi 1:71 Köpmanvägen, genom normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen
(SFS 2010:900).

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 för utomhusluft, vatten och
ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och 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.
Vatten
Planområdets recipient är Broviken. Denna ingår i vattenförekomsten Mälaren–Görväln.
Miljökvalitetsnormerna har fastställts till god ekologisk status 2015 och god kemisk status 2015
(undantaget kvicksilver). För Mälaren gäller även miljökvalitetsnormer enligt fiskvattendirektivet.
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på statusen i Mälaren-Görväln. Dagvattnet från
planområdet kommer att omhändertas lokalt och fördröjas inom planområdet. Inom planområdet
kommer skålningar av kvartersmarkens gräsytor göras alternativt kan stenkistor grävas ner. Enligt
dagvattenutredningen, Bjerking 2019-02-12, se vidare under avsnitt Dagvatten på s. 17.
Ekologiskt känsliga områden
På cirka 4 kilometers avstånd sydöst från programområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt
område (ESKO) enligt MB 3 kap., Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna
samt omgivande strandängar. Programområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen
har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt

Behovsbedömning
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Härnevi 1:71
& 31:1 inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med
mark, vatten och andra resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.
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Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 0,6 hektar stort och ligger centralt i gamla Bro stationssamhälle. Området innefattar
södra delen av Härneviparken, ut mot Köpmanvägen, samt den intilliggande fastigheten Härnevi 31:1
som också angränsar mot Kamrervägen. Tidigare användes parken för uppställning av skolpaviljonger
när Härneviskolan byggdes om, dessa är nu borttagna och platsen är återställd. Planområdet innefattar
sammantaget del av en grusplan, en gräsmatta bevuxen med träd, en mindre byggnad för elförsörjning
samt en bostadsfastighet med ett enfamiljshus och två komplementbyggnader.
Planområdet avgränsas i norr av grusplanen samt av gräns mot en villatomt. I söder gränsar området
mot Köpmanvägen och ett antal radhustomter. I sydväst angränsar planområdet mot bebyggelse med
småskalig restaurangverksamhet.

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje.
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Markägoförhållande
Planområdet omfattar en del av fastigheten Härnevi 1:71, som ägs av Upplands-Bro kommun
och Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Enligt ett markanvisningsavtal ska UpplandsBrohus förvärva den södra delen av Härnevi 1:71 som ingår i planområdet.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Detaljplaneområdet ligger ca 100 meter norr om järnvägen som är riksintresse för kommunikation.

Översiktsplan
Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) betecknat som befintligt bostadsområde inom
tätortsavgränsningen i stationsnära läge. Planförslaget ligger i linje med översiktsplanen som
förespråkar förtätning med något högre bebyggelse i stationsnära läge, samt ökad tillgänglighet mellan
pendeltågstationen och Bro centrum för gående och cyklister. Kompletteringsbebyggelse ska bidra till
att Bro förändras i riktigt mot småstadskaraktär.

Detaljplaner och förordnanden
För planområdet med omgivande fastigheter gäller byggnadsplan för Bro stationssamhälle (6803) från
1968 samt Stadsplan 15 från 1986 för del av Härnevi (8302). För fastigheten Härnevi 31:1 gäller att
marken får bebyggas med friliggande bostadshus i en våning. Inom Härnevi 1:71 ska marken
användas till idrottsändamål och får inte bebyggas. Köpmanvägen och Kamrervägen är allmän plats.

Beskuren del ur byggnadsplan för Bro stationssamhälle.
Planområdet är markerat med röd streckad linje.
Observera att norr inte är uppåt.

Stadsplan 15. Planområdet är markerat med röd streckad
linje.

Förutsättningar, planförslag och konsekvenser
Natur och kulturmiljö
Mark och vegetation
Planen avgränsas i nordväst av en idrottsplats och i sydöst av Köpmanvägen med småskalig
bostadsbebyggelse på andra sidan gatan. I nordöstlig och sydvästlig riktning gränsar planen till
småskalig bebyggelse, i söder, i form av mindre verksamheter, och i norr bostäder.
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De delar av planområdet som ligger på mark planerad för idrottsändamål, fungerar idag som park i
praktiken, med gång- och cykelväg som kantas av mindre träd, varav en del kommer att behöva
avverkas. Även gång och cykel-vägen kommer flyttas som följd av planen. Gallring av träd på
fastigheten ska samordnas med kommunens trafikavdelning. Idrottsplatsen norr om planområdet
kommer kvarstå och ger bra förutsättningar för lek och utevistelse, medan närheten till allmän grönska
och idrottsplats ger goda förutsättningar för trygghet och trivsel.
Landskaps- och stadsbild
Anpassningen till läget i gamla Bro är viktig för att nå ett bra resultat i projektet. Karaktären i området
är småskalig med en blandning av olika hustyper som står nära varandra. Även de privata
villatomterna har en ganska stor offentlig exponering av sina trädgårdar. Med en varsam behandling
av gatumiljön och en väl avvägd anpassning av skalan kan de nya husen bli ett välkommet tillskott till
bebyggelsen i gamla Bro. Området består av en blandning av flerbostadshus och friliggande småhus.
Den brokiga karaktären i området förstärks av att husens förhållningssätt till gatan inte är konsekvent.
Skalan på bebyggelsen i den gamla delen av Bro varierar mellan markbostäder i en våning till
flerbostadshus i fyra våningar. Den föreslagna fyravåningsbebyggelsen inom planområdet blir högre
än den närmast kringliggande bebyggelsen. Denna utveckling, där en något högre bebyggelse uppförs,
pågår på flera ställen i Bro bland annat på Målarvägen cirka 600 meter sydöst om planområden. Även
på andra sidan järnvägen planeras flerbostadshus i liknande skala. Detta ligger i linje med kommunens
översiktsplan som anger att bebyggelsen i Bro kan uppgå till fyra våningar.
Geologi/Geotekniska förhållanden
Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts
inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning.
Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark.
Rekreation och friluftsliv
I planområdets direkta anslutning finns en kommunal park och idrottsplats. Några andra mindre
grönområden finns inom tätorten. Ett par kilometer bort på södra sidan om järnvägen ligger bland
annat Broängarnas naturreservat. På andra sidan järnvägen i nära anslutning till tätortens utkanter finns
även en större idrottsplats med gräsfotbollsplan och mindre läktare.
Fornlämningar
Inom fastigheten Härnevi 25:1 finns fornlämningar i form av hällristningar, närmare bestämt så
kallade älvkvarnar. Den fornlämning som ligger närmast planområdet betecknas med RAÄ-nr Bro
154:4 enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) numrering, se karta nedan. Fornlämnin0garna är skyddade
enligt Kulturmiljölagen, 2 kap. 1 § KML. Till fornlämningarna hör ett så stort skyddsområde som
krävs för att bevara fornlämningen, detta kallas fornlämningsområde och är också skyddat enligt
kulturmiljölagen.
För att inte riskera att fornlämningarna påverkas, begränsas den huvudsakliga bebyggelsen inom
planområdet så att den ska placeras mot Köpmanvägen i sydöst. De flerbostadshus som medges
hamnar då cirka 25 meter från närmsta fornlämning. I planområdets nordvästra del förläggs funktioner
för bostadsgård, samt att parkering får anläggas och gårdsbyggnader uppföras. Närmast
fornlämningarna införs prickmark på plankartan så att bebyggelse inte kan placeras närmare än fem
meter från fastighetsgränsen mot Härnevi 25:e där fornlämningarna finns. Hur nära fornlämningarna
det går att uppföra gårdshus avgörs i bygglovskedet. Då görs en bedömning kring hur stort
skyddsområde som krävs, samt hur stor påverkan mindre gårdsbyggnader har. Se mer kring
bebyggelsens reglering under rubriken Bebyggelseområden, s. 9.
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Karta från Riksantikvarieämbetets kartfunktion Fornsök (2018-01-18). De fornlämningar som finns i närheten av
planområdet är markerade med fornlämningssymbol. Planområdet är markerad med röd streckad linje.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Den del av fastigheten Härnevi 1:71 som ingår i planområdet är i dagsläget obebyggd. Fastigheten
Härnevi 31:1 är idag bebyggd med ett enbostadshus, med tillhörande komplementbyggnader. Delar av
Köpmanvägen och Kamrervägen ingår i planområdet. Dessa gator ligger inom den kommunala
fastigheten Härnevi 1:71.

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje.
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Övergripande disposition
I översiktsplanen anges att Köpmanvägen, som fungerar som koppling mellan Bro pendeltågstation
och Bro centrum, ska stärkas som ett aktivt stråk. För att bidra till ett stärkt stråk placeras bebyggelsen
inom planområdet mot Köpmanvägen, samt att bostadsentréer ska vetta mot gatan. Detta gör att
gaturummet får en tydligare avgränsning samt att det bidrar till en ökad småstadsmässig karaktär i Bro
tätort. De nya byggnaderna och dess entréer bidrar till att fler människor rör sig längs gatan.
Planförslaget innebär att en högre och tätare bebyggelse tillåts i ett område med mestadels lägre hus i
form av småhus och radhus. Anpassningar görs därför till den befintliga bebyggelsen. Den närmaste
bebyggelsen kring planområdet ligger indragen från gatan med bred förgårdsmark. Även de nya
byggnaderna placeras med ett indrag, i detta fall om tre meter. Indraget kan bidra med grönska och liv
och rörelse om uteplatser och planteringar anläggs på förgårdsmarken. Dessutom ska byggrätten för
bostadshusen delas upp på tre fristående byggnader, för att skapa sikt genom området och knyta an till
den befintliga strukturen. Gatumarken för Köpmanvägen utökas något mot nordväst för att rymma
gång- och cykelbana. Detta är ett led i att öka tillgängligheten för gående och cyklister mellan
stationen och centrum. I planens nordöstra del kommer en bit av den kommunala marken regleras in i
planområdets fastighet för att skapa en bättre gräns samt möjliggöra för en tillgänglighetsanpassad
parkering längs med gatan som uppfyller kraven för angöring till bostad enligt BBR.
p1
f2

Byggnad ska placeras 3 meter från GATA, köpmanvägen
Byggrätten ska delas upp på två fristående byggnader med ett släpp om minst 6 meter
mellan

Illustrationsplan med föreslagen bebyggelse.
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Ny bebyggelse, bostäder
Planen medger att bostadsbebyggelse i fyra våningar får uppföras inom planområdet, detta regleras
med en nockhöjd på 15 meter över nollplanet. Inom denna höjd ryms fyra våningar och
takkonstruktion. Enstaka delar som till exempel skorstenar och ventilationshuvar får sticka upp ovan
nockhöjden. Byggrätten delas upp i två egenskapsområden. Inom det ena ryms en byggnad med cirka
fyra lägenheter per plan. Det andra egenskapsområdet ska delas upp i två fristående byggnader.
Exploateringen regleras med en maximal byggnadsarea (BYA), det vill säga byggnadens fotavtryck på
marken. Balkonger som hamnar mindre än tre meter ovan mark räknas in i byggnadsarean enligt
Svensk standard. För att endast tillåta tillräcklig byggnadsarea för själva byggnaderna tillåts extra
byggnadsarea särskilt för balkonger.
B

Bostäder
Högsta nockhöjd i meter ovan mark

e1000
kvm uppföras

Största byggnadsarea i kvm. Utöver detta får balkonger om högst 35

Eftersom bebyggelsen koncentreras mot Köpmanvägen skapas en sammanhållen yta i planområdets
nordvästra del där bostadsgård ska anordnas. Inom denna del får gårdsbyggnader uppföras, storleken
regleras till en maximal byggnadsarea på 120 kvadratmeter. Detta rymmer ett cykelhus, vilket visas i
illustrationsplanen på s. 10, och till exempel ett förråd. Att bebyggelsen placeras mot Köpmanvägen
gör också att de fornlämningar som finns norr om planområdet fredas, se mer under Fornlämningar på
s. 9. Gårdshus får inte placeras närmare än fem meter från fastigheten Härnevi 25:1 där det finns
fornlämningar. Detta regleras genom att prickmark införs på plankartan. Mot gränsen mot sportplanen
nordväst om planområdet, samt mot Kamrervägen och mot gång- och cykelbanan i sydväst får
bebyggelsen inte placeras närmare än två meter.
n2

Bostadsgård ska finnas

e2000

Största byggnadsarea i kvm
Marken får inte förses med byggnad

Handel får finnas i bottenvåningen för att möjliggöra en aktiv bottenvåning med verksamheter om
behov och intresse finns.
H1

Handel får finnas i bottenvåning

För att stärka Köpmanvägen som stråk och bidra till att befolka det, ska entréer vetta mot gatan. De
ska också vara genomgående mellan gata och gård så att de boende kan komma direkt ut på gården
utan att behöva gå runt husen. Även uteplatser som förläggs på förgårdsmarken mot gatan kan bidra
till att befolka gaturummet. Låga häckar kan ge insynsskydd. Balkonger kan kraga ut över
förgårdsmarken, och vetta mot både gata och gård.
f1

Bostadsentréer ska vetta mot GATA, Köpmanvägen, samt vara genomgående mellan
gata och gård

För att bättre kunna utnyttja tomten för bebyggelse föreslås att en befintlig nätstation flyttas något mot
sydväst. Se mer under Teknisk försörjning, s. 19. Då bostäder placeras i närheten av denna nätstation
är det viktigt att ett säkerhetsavstånd på fem meter hålls mellan stationen och byggnaderna, vilket är
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möjligt inom den föreslagna byggrätten. Säkerhetsavståndet minimerar risken för eventuell påverkan
från nätstationens magnetfält.
Gestaltning
Upplands-Brohus planerar i första hand att uppföra typhus som tagits fram av NCC efter koncept från
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Planen medger dock att olika typer av bebyggelse uppförs,
för att vara flexibel över tid. Det är önskvärt att fasaderna mot gatan får balkonger och ett varierat
husliv för att bidra till att bryta ned skalan och skapa ett bättre möte med befintlig bebyggelse.

Exempelbild

Material/byggteknik
Eftersom inga risker kunnat påvisas i den riskutredning som tagits fram i planarbetet ställs inga
specifika krav på speciellt brandsäkrad utformning av byggnaderna. För att bebygga delar av
planområdet kommer det krävas pålning för en stabil grundläggning. Någon specifik utformning krävs
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inte med hänsyn till buller då kraven för bullervärden kommer hållas enligt bullerutredningen som
tagits fram.
Tillgänglighet
Planområdets läge gör att tillgängligheten är mycket god, i form av kollektivtrafikförsörjning och
närhet till samhällsservice. Områdets små höjdskillnader gör det också väl tillgängligt för personer
med funktionsnedsättningar.
Offentlig service och kommersiell service
I västra delen av Bro finns förskolorna Norrgrinden och Råby, i östra delen förskolorna Blomman,
Finnstaberg och Rosenängen. Finnstaskolan, Härneviskolan och Råbyskolan är s.k. F-5-skolor.
Broskolan har undervisning för årskurs 6-9.
Den kommersiella service som finns idag i Bro är i stor utsträckning koncentrerad till Bro centrum,
cirka 500 meter från planområdet. Där ligger bland annat mataffär, apotek, bankomat, blomsteraffär,
optiker, frisör, skrädderi, kemtvätt och pub. I Bro centrum finns även Brohuset med bibliotek, simhall,
sporthall, dagcentral för äldre samt Ungdomens hus. Längs Köpmanvägen finns mataffär, restaurang,
tobaksaffär, fotvård samt trafikskola. Genom att bygga nya bostäder ökar förutsättningarna för att
utveckla den kommersiella servicen i närområdet då befolkningsunderlaget ökar. I bottenvåningen på
den nya bebyggelsen är det möjligt att ha butiks- eller verksamhetslokaler.

Trafik och kommunikationer
Med sitt läge intill ett av tätortens viktigare kommunikationsstråk, Köpmanvägen, är tillgängligheten
till planområdet god. Platsen är välförsedd med kollektivtrafik, såväl buss som pendeltåg. Det gångoch cykelstråk som idag korsar planområdet, förflyttas något. Funktionen bevaras dock i planen och
kopplar området väl med resten av tätorten, samt med allmänna grönytor. Trafiksäkerheten för
gångtrafikanter ökar även med den föreslagna utbyggnaden av trottoarer på köpmanvägens nordvästra
sida. Nya övergångsställen föreslås vid gång- och cykelvägens nya anslutning mot Köpmanvägen,
samt vid Kamrervägen, se illustrationsplan på s. 10.
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter
Planområdet ligger i direkt anslutning till Köpmanvägen och Kamrervägen. På Köpmanvägen går
busstrafik. För att inte påverkar kollektivtrafikens framkomlighet i för stor utsträckning begränsas
möjligheten att anordna utfart mot Köpmanvägen till ett ställe.
Utfartsförbud
Planområdet ligger nära både pendeltågstationen och flera busshållplatser och det är rimligt att anta att
en del av de boende kommer att utnyttja kollektivtrafik samt gång och cykel för sina vardagsresor.
Bostäderna inom området beräknas därför generera ett parkeringstal för bil på 0,5 platser per bostad.
Det är ett något lägre tal än vad som används i områden som ligger längre från kollektivtrafik. Detta
innebär att cirka 22 platser krävs för de cirka 44 bostäder som ryms inom byggrätten. På
illustrationsplanen på s. 10 visas 24 bilparkeringsplatser. Bilparkeringsplatserna är illustrerade närmast
grusplanen nordväst om planområdet. På så sätt delas området upp så att två större sammanhängande
grönytor skapas för utevistelse och lek. Två parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas inom den
större sammanhängande parkeringen. Dessa får då ett kortare avstånd än 25 meter till gårdsentréerna
på de två sydvästligaste husen, vilket är kravet enligt BBR. För att ordna en tillgänglig parkering inom
25 meter från det nordostligaste huset kan en parkeringsficka anläggas längs Kamrervägen. Den
ordnas inom kvartersmark, som utökas mot Kamrervägen jämfört med befintligt läge.
Längs Köpmanvägen finns plats för angöring för sopbil och personbilar då gatusektionen föreslås
utökas något jämfört med idag.
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GATA

Gata

Antal cykelparkeringar beräknas utifrån ett behov av två cykelplatser per bostad, då mycket service
och målpunkter finns inom cykelavstånd från planområdet, samt att kommunen har en övergripande
inriktning att öka cyklandet i Upplands-Bro. Det innebär att cirka 88 cykelparkeringsplatser behövs
inom planområdet. Illustrationsplanen på s. 10 visar ett exempel med ett cykelhus som rymmer drygt
30 platser, samt ett cykelrum med plats för cirka 10 cyklar i en av byggnaderna. Här kan cyklar låsas
fast och skyddas från väder och vind. Utöver detta visas cirka 50 platser i nära anslutning till
bostadsentréerna för att vara lättillgängliga för de cyklar som används ofta och för besökare som
kommer med cykel.
n1

Parkering får finnas

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Inom planområdet finns en gång- och cykelväg som löper diagonalt över planområdets sydvästra del.
Denna föreslås flyttas för att bättre kunna utnyttja tomten för ny bebyggelse. Gång- och cykelbanans
funktion som koppling mellan Köpmanvägen och Allévägen finns kvar med den nya stäckningen.
På Köpmanvägens sydöstra sida finns idag en gångbana. Längs gatans nordvästra sida föreslås att en
ny gång- och cykelbana anläggs. Detta ligger i linje med kommunens övergripande riktlinjer som
anger att Köpmanvägen ska utvecklas så att tillgängligheten och trafiksäkerheten mellan
pendeltågstationen och Bro centrum ökar för gående och cyklister, vilket kommunens trafikenhet nu
planerar för. Gång- och cykelbanan på den sträcka som ligger inom planområdet blir på så sätt en del
av ett större sammanhang. Gång- och cykelbanan ryms inom en utökad gatumark på plankartan.
Gatubelysningen ses över och anpassas till den nya gatusektionen. Detta innebär troligtvis att den
belysningsstolpe som står på nuvarande gatumark i korsningen Kamrervägen/Köpmanvägen kommer
att flyttas, då marken här kommer att över gå till kvartersmark.
GCMVÄG

Gång-, cykel och mopedväg

Kollektivtrafik
Planområdet ligger på mindre än 100 meters avstånd från pendeltågsstationen i Bro, samt i närheten av
flera busshållplatser, och får därmed ses som mycket väl försett med kollektivtrafik.

Störningar och risker
Inga betydande risker eller störningar har kunnat påvisas i den analys som tagits fram av Norconsult
på uppdrag av kommunen.
Buller och vibrationer
Enligt den bullerutredning som tagits fram, Tyréns 2018-09-14, kommer de framtida bostäderna
uppfylla kraven för ljudnivåer för bostäder. Ny bebyggelse ska följa de riktlinjer om buller som
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föreskrivs i Förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Brand
Utrymning och släckningsarbete i händelse av brand kommer att ske med hjälp av brandförsvaret. De
har bärbara stegar för utrymning. Det innebär att brandbilar behöver kunna stå inom 50 meter från
byggnaderna för att brandförsvaret ska kunna gå med stegarna och utrymma från balkonger. För detta
finns det plats på till exempel gatumark och på parkeringen på kvartersmark. Ett alternativ till att
brandförsvaret utrymmer med stegar är att husen byggs med brandsäkra trapphus, så kallade tr2trapphus. Båda alternativen är möjliga inom ramen för detaljplanen.
Solinstrålning
Idag är solinstrålningen god i hela planområdet, då det inte finns någon bebyggelse i närheten som
skuggar. Solstudier har gjorts för att se hur befintlig bebyggelse påverkas av den planerade nya
bebyggelsen, samt hur solförhållandena på gatorna och den nya bostadsgården blir, se s. 16. Generellt
får både bostadsgården och de befintliga byggnaderna sydost om planområdet mer solinstrålning tack
vare att den föreslagna bebyggelsen ska delas upp i tre huskroppar jämfört med en sammanhängande
byggnad. Uppdelningen låter solen stråla in genom släppen och gör att skuggan rör sig snabbare förbi
en given plats.
Vid höst- och vårdagjämning får den nya bostadsgården inom planområdet god solinstrålning mitt på
dagen och på kvällen. Även under förmiddagen får gården relativt mycket sol. På vintern står solen
lågt och ger långa skuggor, men solen strålar ändå in mellan husen till delar av gården. Mitt på
sommaren får gården mycket sol.
Den bebyggelse som påverkas av den nya bebyggelsen är radhusen som ligger sydost om planområdet.
Vid vår- och höstdagjämning börjar den nya bebyggelsen skugga radhusen först på kvällen. På vintern
hinner solen gå ned innan radhusen skuggas. På sommaren skuggas radhusen senare på kvällen.
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Köpmanvägen är generellt mycket solbelyst, men får en vandrande skugga på kvällen under
sommarhalvåret.
Vår/höstdagjämning

Midvinter

21 juni kl 09.00 (sommartid)

23 september kl 09.00 (sommartid)

23 september kl 13.00 (sommartid)

Midsommar

21 december kl 12.00 (vintertid)

23 september kl 17.00 (sommartid)

21 juni kl 13.00 (sommartid)

21 juni kl 17.00 (sommartid)

21 juni kl 21.00 (sommartid)

Radon, översvämning, farligt gods etc.
Enligt den geotekniska undersökning som utförts inom planområdet, finns det lokalt förhöjda värden
av markradon varför framtida bostadsbyggnader på platsen ska uppföras byggnadstekniskt
radonsäkert.
Planområdet ligger cirka 72 meter från Mälarbanan som är transportled för farligt gods. Enligt
länsstyrelsens riskpolicy ska en riskutredning tas fram när bebyggelse planeras inom 150 meter från
farligt godsled, samt att ett skyddsavstånd på minst 50 meter bör finnas mellan farligt godsled och
bostadsbebyggelse oavsett den aktuella risknivån. En riskutredning togs fram 2016-03-08.
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Riskutredningen visar att individrisken är acceptabel inom planområdet och att samhällsrisken ligger
klart under nivån för acceptabla risker, varför inga riskåtgärder förordas.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Hållbar dagvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas, t ex genom, trög
avledning, ytlig avrinning, avledning av dagvatten från hårdgjorda ytor och tak till grönytor eller till
andra ytor med genomsläpplig beläggning. För att uppnå kraven om rening för dagvatten kommer
rening och fördröjning ske inom fastigheten med rain gardens, skelettjordar samt makadammagasin.
med dessa åtgärder kommer planen att förbättra utsläppen i dagvatten från planområdet efter
exploatering. Planen förväntas inte innebära så stora ökade flöden att fördröjningsdammar eller
andra större vattenföretag är nödvändiga.

Exempel på genomsläppliga ytor som agerar fördröjning av dagvatten inom kvarter.

Vatten och avlopp
Platsen är sedan tidigare försedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp, ingen förändring av
detta avses i planförslaget.
Värme
Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät.
El, tele, bredband
Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med tele och bredband i samma utsträckning som
resten av tätorten.
Inom planområdet finns en befintlig nätstation. För att kunna utnyttja tomten på ett mer effektivt sätt
för bebyggelse flyttas nätstationen längre åt sydväst. Stationen samma avstånd till elledningarna i
Köpmanvägen som tidigare för att inte försämra kapaciteten att föra el till nuvarande anslutningar. Det
nya läget för nätstationen säkras med ett E-område om tio gånger tio meter. För att kunna försörja de

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502

Planbeskrivning

Sida 18 av 21

nya byggnaderna inom planområdet behöver nätstationen bytas ut till en ny och aningen större station
som är cirka 4,6 x 2,9 m stor. Detta ryms inom E-området. Ledningarna som ansluter nätstationen till
ledningarna i Köpmanvägen säkras med ett u-område. Ledningarna kan med fördel förläggas i den
anslutningsväg som föreslås anläggas mellan Köpmanvägen och parkeringen inne i kvarteret.
E

Tekniska anläggningar

u

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering för bebyggelsen 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. Avfallsrum kan anordnas i bottenvåningen på
den mittersta byggnaden. På så vis klaras kravet på maximalt 50 meter mellan bostadsentréer och
avfallsrum. Angöring för avfallsbil kan ordnas inom en angöringsficka, lastzon, inom Köpmanvägens
gatumark. Då klaras en dragväg mellan avfallsfordon och avfallsutrymme om maximalt 10 meter,
vilket är arbetsmiljöverkets krav. Avfallsbilen behöver inte backa om en angöringsficka anordnas. Ett
alternativ till avfallsrum i bottenvåningen är att gräva ned avfallsbehållare på förgårdsmarken, mellan
E-området för nätstationen och gång- och cykelbanan, se illustrationsplanen på s. 10. När behållarna
ska tömmas stängs gång- och cykelbanan av så att behållarna kan lyftas lågt över gång- och
cykelbanan till avfallsbilden i angöringsfickan. Även med detta alternativ klaras maximalt 50 meter
mellan bostadsentréer och avfallsbehållare. Detaljplanen möjliggör båda alternativen.

Konsekvenser av planens genomförande
En exploatering i det aktuella planområdet kommer att innebära konsekvenser för stadsbilden i gamla
Bro. I och med att exploateringsgraden på platsen ökar kommer dels fler människor att röra sig på
platsen, och dels kommer platsen upplevas som mer stadslik. Utbudet av allmännyttiga
hyreslägenheter är i dagsläget litet på orten och det finns ett stort behov även i Stockholmsområdet i
stort. I övrigt kommer planens genomförande att få relativt små konsekvenser. Den största påverkan
får planen i den omedelbara närheten av planområdet. Ett fyravåningshus blir ett inslag av högre
bebyggelse än vad som är fallet i dag, och delar av tidigare gröna ytor kommer tas i anspråk för
bebyggelse.
Den föreslagna bebyggelsen, kommer med stor säkerhet innebära en inflyttning av familjer med barn,
vilket kommer innebära ett högre tryck på ortens skolor och förskolor. Planområdets läge i direkt
anslutning till idrottsplats och öppen grön yta gör dock lokaliseringen idealisk för just barn.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Upplands-Bro kommun är huvudman för allmän platsmark. Kommunen ansvarar för drift och
underhåll av allmän platsmark såsom park, natur, allmänna gator samt gång- och cykelvägar.
Planområdet kommer att ingå i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten. Upplands-Bro kommun är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna
samt ansvarar för drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.
Inom kvartersmark ansvarar AB Upplands-Brohus för genomförande, drift och underhåll av samtliga
anläggningar (lokal dagvattenhantering, infart, serviser m.m.) och byggnader. Kommunen skall
godkänna dessa åtgärder innan de genomförs.
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Avtal
Ett markanvisningsavtal för del av Härnevi 1:71 har tecknats mellan kommunen och AB UpplandsBrohus som reglerar principerna för ansvarsförhållanden och kostnader för detaljplaneläggning samt
köpeskilling.
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören senast innan detaljplanen vinner
laga kraft. Ett exploateringsavtal reglerar frågor som ansvars- och kostnadsfördelning, finansiering,
marköverlåtelser, tidpunkt för färdigställande och andra frågor som berör genomförandet av
detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Fastigheten Härnevi 1:71 ägs av Upplands-Bro kommun och Härnevi 31:1 ägs av AB UpplandsBrohus.

Fastighetsbildning
Fastighetsregleringen måste göras efter att detaljplanen har vunnit lag kraft, för att försäkra
markåtkomst. Mark som är utlagd som kvartersmark regleras från kommunägda Härnevi 1:71 till
Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Mark som är utlagd som allmän platsmark regleras
även från Härnevi 31:1, till Härnevi 1:71. En del av Härnevi 1:71 som ligger i detaljplanens nordöstra
del längs med Kamrervägen kommer även den regleras över till Härnevi 31:1 för att skapa bättre
förutsättningar och fastighetsgräns.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar/undersökningar
Riskanalys för farligt gods
En riskanalys för farligt gods har gjorts. Beräkningarna visar att individrisken är acceptabel inom
planområdet och att samhällsrisken ligger klart under nivån för acceptabla risker. Inga skyddsåtgärder
krävs för området.
Geologisk undersökning
Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts
inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning.
Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark.
Teknisk försörjning
E-området för nätstationen kommer att tillhöra fastigheten Härnevi 31:1 som kommer att ägas av
Upplands-Brohus. Eon som äger och sköter drift av nätstationen får tillgång till stationen och
ledningarna med hjälp av servitut/rättighet. Mark reserveras för ledningarna med hjälp av ett uområdet.
Ledningar
Ledningsägare inom planområdet enligt Ledningskollen 2018-02-13:
 Eon, elledningar som ansluter till den befintliga nätstationen på Härnevi 71:1, samt till det
befintliga bostadshuset på Härnevi 31:1 ligger i Köpmanvägen respektive Kamrervägen.
Anslutningen till nätstationen kommer att behöva flyttas till det föreslagna nya läget.
 Skanova har ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot
Kamrervägen kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom
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nuvarande gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge
säkras.
Telenor har ledningar i Kamrervägen. Dessa påverkas inte av planförslaget.
Stadsnätsbolaget har ledningar i Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen
kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande
gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras.
Kommunen har VA-ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Ledningarna ligger delvis
inom Härnevi 31:1 och inom den mark inom Härnevi 71:1 som idag är planlagd för
idrottsändamål. Ledningarna ligger dock inom det område som enligt planförslaget ska
användas som gatumark, förutom en liten del i det sydvästra hörnet. Där ligger en del av en
dagvattenledning i det som nu föreslås som kvartersmark. Denna del kan komma att behöva
flyttas i samband med planens genomförande.Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen
kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande
gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras.

Ekonomiska frågor
Plankostnader
AB Upplands-Brohus bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen erforderliga utredningar
samt de åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande.

Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.

Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. De
fastighetsbildningsåtgärder som uppkommer på grund av denna detaljplan skall ombesörjas av
kommunen och bekostas av Upplands-Brohus. Kommunen ansöker om fastighetsbildning snarast efter
att detta avtal godkänts genom beslut som vunnit laga kraft.

Lagfart
Samtliga med förvärvet förenade lagfartsåtgarder handläggs och bekostas av AB Upplands-Brohus.

Avgift för vatten och avlopp
Planområdet ingår i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Avgift ska erläggas enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens
utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.

Medverkande i projektet
Planhandlingarna är framtagna av Tema arkitekter (Jenny Andreasson, planarkitekt) och UpplandsBro kommun genom Madeleine Nilsson. Till grund för detaljplaneförslaget ligger studier utförda av
Norconsult, Bjerkling, Tyréns, Geosigma samt AB Upplands-Brohus. Ett flertal medarbetare med
specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och miljöavdelningen har också
bidragit till arbetet.
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PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.
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Bakgrund till detaljplanearbetet
Kommunstyrelsen gav den 5 november 2014 § 158 tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Köpmanvägen, del av Härnevi 1:71. Detaljplanen handläggs genom normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.

Planens syfte och huvuddrag inför samråd
Detaljplanens syfte är att skapa riktlinjer och förutsättningar för bostäder och förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort. Målet är att ge kommunens bostadsbolag möjlighet att, efter behov, utöka det allmännyttiga bostadsbeståndet i ett centralt och kollektivtrafiknära läge.
Planområdet ligger centralt i gamla Bro stationssamhälle, och innefattar södra delen av Härneviparken,
ut mot Köpmanvägen, samt den intilliggande fastigheten Härnevi 31:1 som också angränsar mot Kamrervägen. När Härneviskolan byggdes om användes parken för uppställning av skolpaviljonger, dessa
är nu borttagna och platsen är återställd. Området utgörs av en del av en grusplan som tidigare använts
som t enfamiljshus på villafastigheten Härnevi 31:1.
Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar, mindre gårdshus för exempelvis cykelförråd eller redskapsförråd, omplacering av den befintliga gång- och cykelväg som korsar södra delen
av Härneviparken idag samt förbättringar i dagens gång- och cykelvägslösningar längs med Köpmanvägen.

Hur samrådet bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 85 att sända ut förslag till detaljplan för Köpmanvägen
(Härnevi 1:71 m.fl.) nr 1502, på samråd enligt reglerna för normalt planförfarande i nya Plan- och
bygglagen (NPBL, SFS 2010:900).
Detaljplaneförslaget var under tiden 22 juli – 5 september 2016 utsänt för samråd 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/detaljplankopmanvagen). Samrådet annonserades i Mitt i Upplands-Bro den 19
juli 2016.
Samrådsmöte hölls den 25 augusti klockan 18.00-20.00 i Verkstaden i Brohuset. Cirka 20 personer
deltog. Synpunkter som inkommit har redovisats på karta i det format som de lämnades in vid samrådet, kartan finns tillgänglig hos Upplands Bro kommun.

Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har 20 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom
4 yttranden efter samrådsperiodens 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 den 5 september 2016

2.

Lantmäteriet ........................................................................................ inkom den 2 september 2016

3.

Trafikverket ........................................................................................ inkom den 2 september 2016
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Kommunala nämnder
4.

Utbildningsnämnden .............................................................................. inkom den 29 augusti 2016

5.

Kultur- och Fritidsnämnden.............................................................. inkom den 23 september 2016

6.

Bygg- och Miljönämnden ................................................................. inkom den 29 september 2016

7.

Tekniska nämnden .................................................................................. inkom den 9 oktober 2016

Övriga remissinstanser
8.

Svenska Kraftnät........................................................................................... inkom den 22 juli 2016

9.

Norrvatten ............................................................................................... inkom den 16 augusti 2016

10. E.ON Elnät Sverige AB .......................................................................... inkom den 25 augusti 2016
11. Trafikförvaltningen................................................................................. inkom den 29 augusti 2016
12. E.ON Värme Sverige AB .................................................................... inkom den 5 september 2016
13. Brandkåren Attunda ............................................................................. inkom den 5 september 2016
14. Skanova ............................................................................................... inkom den 5 september 2016

Berörda fastighetsägare
15. Fastighetsägare 1 .................................................................................... inkom den 28 augusti 2016
16. Fastighetsägare 2 .................................................................................... inkom den 28 augusti 2016
17. Fastighetsägare 3 ................................................................................. inkom den 5 september 2016

Privatpersoner, föreningar och Övriga
18. Hembygdsföreningen Bro-Lossa ......................................................... inkom den 5 september 2016
19. privatperson 1 och 2……………...…………………………………..inkom den 5 september 2016
20. Privatperson 3 .................................................................................... inkom den 22 september 2017

Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Köpmanvägen. 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.
1.1

Länsstyrelsen i Stockholms Län

inkom den 5 september 2016

I planbeskrivningen nämns miljökvalitetsnormerna (MKN) för vattenförekomsten Mälaren-Görväln, statusklassningarna för vattenförekomsten behöver kompletteras. Enligt kommunens bedömning förväntas detaljplanen inte medföra så stora ökade flöden av dagvatten att fördröjningsdammar eller andra större vattenföretag är nödvändiga. Länsstyrelsen anser att kommunen
bör förtydliga på vilka grunder dessa slutsatser dras. Det bör även tydliggöras hur tillkommande
dagvatten inom planområde avses hanteras. En bedömning har gjorts att detaljplanen inte kommer innebära negativ påverkan på statusen i vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Dock har
ingen uppskattning eller beräkning gjorts av hur föroreningsbelastningar kommer att påverkas
av planen och på vilket sätt eventuella dagvattenåtgärder kan minska påverkan. I det fortsatta
planarbetet behöver det förtydligas hur utsläppen av föroreningar från dagvatten till recipient
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inte ökar och att de helst minskas. Länsstyrelsen vill påminna om att miljökvalitetsnormerna är
bindande för kommuner och myndigheter. I plankartan finns det en planbestämmelse, b5 om att
dagvatten skall infiltreras. Samtidigt konstateras det att marken till större delen består av postglacial lera, en jordart med begränsade infiltrationsmöjligheter. Kommunen bör förtydliga vad
som avses och om det är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) som avses.
1.2

Planområdet ligger ca 80 meter norr om järnvägen. Då ny bostadsbebyggelse föreslås i närhet
av spårtrafik anser Länsstyrelsen att det i planhandlingarna tydligt behöver framgå att riktlinjer
för buller kan hållas. För denna detaljplan som bedrivs enligt bestämmelserna för ett normalt
planförfarande gäller riktvärden enligt prop. 1996/97:53.

1.3

Länsstyrelsen anser att kommunen inom planprocessen behöver säkerställa att det inte finns risk
för ras eller skred inom planområdet med anledning av planerad bebyggelse. Kommunen bör
även beakta att de geotekniska förhållandena och markstabiliteten kan komma att påverkas av
ett förändrat klimat med bland annat ökad nederbörd och högre temperaturer.

1.4

En fornlämning finns inom den tänkta prickmarken, RAÄ-nr Bro 154:1, vilken bör markeras på
plankartan med information under planbestämmelser. Det kan stå Fornlämning, skyddad enligt
Kulturmiljölagen.

1.5

I detaljplanen finns inga bestämmelser för exploateringsgrad eller placering av byggnader.
Länsstyrelsen anser att detta är allt för otydligt då detta kan medföra konsekvenser, bl.a. för
dagvattenhantering. Istället för antal våningar bör höjd över marknivå anges som planbestämmelse.

1.6

Det framgår varken i planbeskrivningen eller på plankartan hur hög bebyggelsen avses vara i
meter. Vid planering av byggnader eller anordningar högre än 20 meter över marknivå behöver
kommunen i tidigt skede samråda med Luftfartsverket, och vid behov beställa en flyghinderanalys. Luftfartsverket utreder eventuell påverkan på samtliga flygplatsers influensområden.

Kommentar
1.1

En dagvattenutredning har genomförts för planområdet. I den framgår det att det dagvatten
kommer uppkommer till följd av den nya bebyggelsen kommer kunna fördröjas inom planområdet innan det leds vidare till dagvattennätet. Enligt de beräkningar som gjorts för dagvatten
inom planområdet kommer föroreningshalterna minska efter fördröjning i de föreslagna åtgärderna och recipientens värden försämras inte efter exploateringen.

1.2

En bullerutredning har tagits fram för det nya planförslaget. Utredningen visar att en framtida
bebyggelse uppfyller såväl dagens bullerkrav som de tidigare kraven enligt prop. 1996/97:53.

1.3

En geoteknisk undersökning har gjorts av planområdet och enligt utredningen framgår det att
marken består av lera primärt varför delar av den framtida bebyggelsen kommer behöva använda sig av pålningsteknik för att säkra en stabil grundläggning. Det föreligger inga risker för
vare sig skred eller ras enligt undersökningen.

1.4

Den korrekta beteckningen för fornlämningen är RAÄ-nr Bro 154:4. Den har markerats tydligare i den reviderade grundkartan och möjligheten till exploatering har anpassats utifrån
skyddsområdet för denna.

1.5

Plankartan har reviderats och i det nya förslaget finns det bestämmelsen e1 som styr storlek på
bostäderna och e2 som styr storlek på gårdsbyggnader.

1.6

Plankartan har reviderats och höjderna för byggnaderna har begränsats till högsta nockhöjd
till 15,0 meter och kommer därmed inte påverka influensområdet för flygtrafiken.

2.

Lantmäteriet
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2.1

Grundkartan är inte uppdaterad sedan september 2015, varför grundkartans aktualitet inte är
acceptabel. Grundkartan bör inte vara äldre än tre månader. Det måste finnas minst två rutnätskryss med koordinatangivelse i nord-sydlig riktning och minst två rutnätskryss med koordinatangivelse i öst-västlig riktning. Detta för att säkerställa skalriktigheten på kartan.

2.2

Enligt plankartan ser det även ut som att mark på fastigheterna Upplands-Bro Härnevi 12:40
och 1:40 är planerade för allmän platsmark. Är tanken att den marken ska överföras genom fastighetsreglering till 1:71 så ska det anges i plan- och genomförandebeskrivning och fastigheterna ska tas upp i förslaget.

2.3

Det är oklart om ledningsrätt eller servitut ska bildas för E- och u-områdena. Ekonomiska frågor
behöver då kompletteras med upplysning om eventuell ersättning och förrättningskostnad för
upplåtelse av ledningsrätt eller servitut. Det är oklart vad avsikten är med E-området. Ska den
avstyckas till en egen fastighet eller ingå i kommunens fastighet.

Kommentar
2.1

Kommunen har tagit fram en uppdaterad grundkarta inför granskningen som har korrigerats
enligt Lantmäteriets synpunkter.

2.2

Plankartan har reviderats. Reglering av privat mark kommer inte vara aktuellt för tillskapandet
av allmän platsmark

2.3

För E- och u-området inom detaljplanen kommer ett avtalsservitut upprättas för att säkerställa
markåtkomst för ledningsägaren.

3.

Trafikverket

inkom den 2 september 2016

3.1

Trafikverket ser positivt på att bostäder planeras i kollektivtrafiknära lägen, med god tillgänglighet till kollektivtrafik. Att tillhandahålla trygga och attraktiva parkerings-möjligheter för cykel
för kommande bostäder bör ingå i fortsatt planering, för att stimulera till hållbara transporter.

3.2

Trafikverket anser att en bullerutredning måste tas fram för detaljplanen för att kunna säkerhetsställa att bullerkrav från Förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. Beräknade gränsvärden för buller och vibrationer som ska innehållas måste utgå från Trafikverkets basprognoser för år 2040 för att de ska kunna bedömas av Trafikverket. Enligt basprognos 2040 vid Bro är det 208 resandetåg per dygn (96 Intercity, 2 natt tåg, 110 pendeltåg),
samt 5 godståg per dygn.

3.3

Det står i planbeskrivningen att detaljplaneområdet ligger cirka 100 meter norr om järnvägen.
När vi mäter upp avståndet i plankartan får vi avståndet till knappt 80 meter. På översiktskartan
bör aktuell fastighet markeras.

Kommentar
3.1

Kommunen tackar för synpunkten och har lagt in bestämmelse e1 som skapar möjlighet att
inom planområdet möjliggöra för byggnation av cykelförråd.

3.2

Kommunen har tagit fram en bullerutredning för det nya planförslaget som redovisar en tillfredställande bullersituation för bostäderna som uppfyller kraven enligt Förordning
(2015:216). Se även tidigare kommentar 1.2.

3.3

Avståndet har reviderats i planbeskrivningen och översiktskartan har reviderats utifrån synpunkt.
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Kommunala nämnder
4.

Utbildningsnämnden

inkom den 23 augusti 2016

4.1

Utbildningskontoret konstaterar att Härneviskolan ligger i nära anslutning till den kommande
byggarbetsplatsen och att det därför finns behov av att se över hur skolan och dess elever påverkas av det planerade arbetet. Framförallt gäller det den grusplan som ligger precis intill den aktuella marken. Grusplanen används på raster samt på idrottslektioner.

4.2

Utbildningskontoret vill särskilt betona elevernas säkerhet kring byggplatsen. Vid byggnationer
sker ofta tunga och stora transporter och det är angeläget att dessa i möjligaste mån anpassas efter tider då färre elever rör sig i anslutning till området. Många av eleverna kommer till skolan
via Härnevi skolväg. Även skolskjuts och skoltaxi transporterar elever på denna väg och det är
viktigt att elever som går eller cyklar samt de olika skolskjutsarna kan komma fram till skolan
på ett säkert sätt.

4.3

Ett annat område som Utbildningskontoret vill uppmärksamma är tillgången till parkeringsplatser i området. Idag används parkeringen vid den gamla brandstationen av anställda och besökare
till Härenviskolan, Ullevi förskola, Språkoteket, Skoldatateket, Arbetsmarknadsenheten och
Härnevimottagningen. Planerna på att utöka antalet bostäder ytterligare i området kräver det att
hänsyn tas till detta.

4.4

Utbildningskontoret vill också uppmana att den intilliggande grusplanen rustas upp i samband
med eventuell byggnation. Den ägs inte av Upplands-Bro hus och sköts inte om på ett för området tillfredställande sätt. Då Härneviskolan använder grusplanen mycket finns ett stort intresse
för Utbildningskontoret att åtgärder och upprustning av planen sker.

4.5

Utbildningskontoret konstaterar att ovan angivet förslag till detaljplan inte står i strid med barnens bästa om arbetet sker på ett sådant sätt att Härneviskolans elevernas säkerhet vid byggnation respekteras.

Kommentar
4.1

Den grusplan som idag används för aktivitet kommer still största del att bevaras för fortsatt aktivitet.

4.2

Det finns inga verktyg i planläggning för att säkerställa att framtida arbeten utförs på ett säkert
sätt. Annan lagstiftning styr detta och säkerställer att arbetsplatsen är en säker miljö för passerande och de som arbetar där.

4.3

Detaljplanen har ett parkeringstal om 0,5 bilar per lägenhet vilket är en rimlig siffra för bostäder i ett stationsnära läge. Parkeringstalet för cyklar är 2,0 per bostad.

4.4

Kommunens planavdelning tackar för synpunkten om behov av upprustning av grusplanen. Frågan bör hanteras av tekniska kontoret som sköter utemiljön i kommunen.

4.5

Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet.

5.
5.1

Kultur- och Fritidsnämnden

inkom den 23 september 2016

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på den föreslagna exploateringen och nämnden har inget
att erinra mot förslaget.

Kommentar
5.1

Kommunens planavdelning noterar Kultur- och Fritidsnämndens yttrande.
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6.

Bygg- och Miljönämnden

inkom den 29 september 2016

6.1

Planbestämmelse behövs för bullernivåer. Miljöavdelningen konstaterar att planbestämmelser
helt saknas avseende bullernivåer. I planbeskrivningen sid 9 står att eftersom inga risker kunnat
påvisas i den riskutredning som tagits fram i planarbetet så ställs inga specifika krav på brandeller bullerskyddande åtgärder avseende materialval/byggteknik. Miljöavdelningen konstaterar
att i den riskanalys som utförts omnämns inte bullerfrågan överhuvudtaget och miljöavdelningen tolkar detta som att någon beräkning/bedömning för buller inte är utförd. Ekvivalent
ljudnivå utomhus ska uppfylla rekommendationerna i Förordning (2015:216) om trafikbuller
vid bostadsbyggnader.

6.2

Den nya byggnationen kan medföra en ökad hårdgjord yta inom planområdet och därmed en
ökad mängd dagvatten. Innan planen antas bör det därför säkerställas genom avstämning med
kommunens Tekniska avdelning att den kommunala dagvattenledningen har kapacitet att ta
emot ett ökat dagvattenflöde från planområdet. Upplands-Bro kommun har inte beslutat om
några riktvärden för föroreningshalter i dagvatten som släpps till recipient, men Regionala dagvattennätverket i Stockholms län tog i februari 2009 fram ett dokument med förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Miljöavdelningen anser att dessa riktvärden bör vara vägledande vid
projektering för dagvattenrening inom planområdet.

6.3

Miljöavdelningen ser positivt på att planområdet kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät eftersom
fjärrvärme generellt är en miljömässigt bra energiförsörjningsmetod.

6.4

Risken för markradon inom planområdet är inte undersökt. En radonriskundersökning bör
utföras för att fastställa vilken nivå av radonsäkert byggande som behövs för nya byggnader.
Bygglovsavdelningen drar slutsatsen att planarbetet lett till ett krav om geoteknisk utredning innan bygglov kan ges. Bygglovsavdelningen anser att det är försent i processen. Det finns rättsfall om skadeståndskrav från exploatör gällande detaljplanering och kravet på markens lämplighet för det planerade ändamålet. Rättsfall gällande både förorenad mark och hållfasthet. Därför
anser bygglovsavdelningen att en geoteknisk undersökning inklusive radonriskundersökning ska
tidigareläggas och bör utföras innan detaljplan antas av kommunen. Lämplighet enligt kapitel 2
i PBL.

6.5

Avstånd till huvudgata bör regleras med prickmark efter det att tekniska avdelningens trafikingenjörer tillfrågats om lämpligt avstånd. Byggrätt gällande byggnadernas byggnadsarea bör
finnas för att kunna säkerställa att tomter ordnas på ett planerat sätt med uteplats, grönyta, parkering och kompletterande byggnader för till exempel avfall och cyklar. Av kap 8 PBL följer:
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, det på tomten eller i närheten
av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering ska man i första hand ordna friyta.

Kommentar
6.1

En bullerutredning har gjorts efter det nya förslaget för detaljplan. Utredningen visar att den
framtida bebyggelsen kommer klara av både de kvav som ställs i prop. 1996/97:53 som är de
gällande bullerriktvärdena för en plan som handläggs i detta förfarande men uppfyller även de
nya kraven som finns i gällande bullerförordning.

6.2

I planbeskrivningen finns en mer utförlig redogörelse om dagvattenhanteringen inom området.
Dagvattenutredningen som tagits fram för det nya förslaget visar på att föroreningshalterna
inte kommer öka efter planerad exploatering om de föreslagna åtgärderna genomförs.
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6.3

Kommunens planavdelning noterar synpunkten.

6.4

En geoteknisk utredning har tagits fram som även undersökt förekomsten av markradon. Enligt
rapporten förekommer visst markradon i området varför ett radonsäkert byggnadssätt rekommenderas.

6.5

Byggrätten enligt det reviderade förslaget har ändrats och striktare regleringar för att styra
byggnadernas placering och storlek har lagts in i plankartan.

7.

Tekniska nämnden

inkom den 9 oktober 2016

7.1

Tekniska nämnden anser att det är viktigt att valet av placering och utformning för ny gång- och
cykelväg inom området samt trottoar längs med Köpmanvägen sker i samordning med kommunens tekniska avdelning. Vidare anser nämnden att det i exploateringsavtalet ska regleras exploatörens ansvar för ny gång- och cykelväg. Kollektivtrafikens framkomlighet är mycket viktig
längs med Köpmanvägen och in- och utfarter längs med vägen måste begränsas för att skapa en
trafiksäker och framkomlig miljö. Tekniska nämnden anser även att parkering till bostadsområdet ska anläggas på kvartersmark. Även gallringen av träden inom planområdet ska ske i samordning med kommunens tekniska avdelning.

7.2

Tekniska nämnden har som önskemål att det under planprocessen ges förslag till hur avfallshanteringen inom området ska lösas. Detta för att säkerställa en fungerande avfallshantering för att
uppfylla arbetsmiljö- och framkomlighetskrav för hämtningsfordon och hämtningspersonal. Genom att diskutera avfallsfrågor tidigt i planprocessen synliggörs också tillgängligheten för avfallslämnare där rätt utformade avfallsutrymmen och hämtningsplatser inbjuder till att avfallet
hanteras på rätt sätt.

7.3

Tekniska nämnden anser att fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till kommunalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning.

7.4

Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver tillkommande ytor som kommer att driftas och underhållas av kommunen i framtiden som en effekt av
planen. . I kommande exploateringsavtal är det angeläget att reglera tekniska anläggningar, exempelvis LED-belysning.

Kommentar
7.1

Parkeringar för bostäderna kommer att skapas inom planområdet med en norm på 0,5 parkeringsplatser per bostad. Möjlighet för cykelparkering har även lagts in på plankartan. In- och
utfart till fastigheten kommer ske från Köpmanvägen. För att minimera påverkan på befintlig
trafik på Köpmanvägen har utfartförbud lagts ut på plankartan för att limitera möjligheterna
till flera utfarter.

7.2

Avfallshanteringen hanteras inom planområdet enligt tekniska nämnden synpunkt.

7.3

Kommunens planavdelning noterar Tekniska nämndens önskemål.

7.4

I planbeskrivningen har ett stycke lagts till som redovisar de tillkommande ytorna som kommunen blir huvudman för. En mindre breddning av gaturummet längs med Köpmanvägen tillkommer samt att den befintliga GC-vägen som skär genom planområdet idag kommer flyttas men
även fortsättningsvis skötas av kommunen.
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Övriga remissinstanser
8.
8.1

Svenska Kraftnät

inkom den 22 juli 2016

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra
mot upprättat förslag.

Kommentar
8.1

9.
9.1

Kommunens planavdelning noterar Svenska Kraftnät:s konstaterande.

Norrvatten

inkom den 16 augusti 2016

Norrvatten har inga huvudvattenledningar eller anläggningar inom det aktuella planområdet och
har därför inga synpunkter att framföra angående detta planförslag.

Kommentar
9.1

Kommunens planavdelning tackar för skrivelsen.

10. E.ON Elnät Sverige AB

inkom den 25 augusti 2016

10.1 Vi har i Dp Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) erhållit ett E-område som vi anser räcka för
framtida bygge av nätstation. För framtida arbeten finns restriktioner i form av krav på avstånd
och arbetsytor intill ledningar och e-området.
10.2 Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar
av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen.
Kommentar
10.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.
10.2 Kommunens planavdelning noterar detta.

11. Trafikförvaltningen

inkom den 29 augusti 2016

11.1 Inga betydande risker för bullerstörning enligt den analys som tagits fram. Byggnader ska planeras och utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller innehålls i
sovrum. Det innebär att sovrum bör undvikas mot busstrafikerade gator på grund av risk för
störning från busstrafiken.
Kommentar
11.1 Kommunens planavdelning noterar Trafikförvaltningens synpunkter.

12. E.ON Värme Sverige AB

inkom den 5 september 2016

12.1 Distribution & Kund i Stockholm tillsammans med Affärer, inom E.ON Värme Sverige AB, tittar gärna på möjligheten att ansluta fastigheten till fjärrvärme. Befintlig fjärrvärme ligger en bit
bort.
Kommentar
12.1 Kommunens planavdelning noterar informationen.

13. Brandkåren Attunda

inkom den 5 september 2016

13.1 Vid beräkningar av samhällsrisk i riskanalysen beaktas endast det aktuella planområdet. Brandkåren Attunda anser att man vid beräkningar av samhällsrisk inte bara ska ta hänsyn till det aktuella planområdet utan hela det område som påverkas av risken. Endast med en sådan ingång
kan ett korrekt beslutsunderlag tas fram om det riskbidrag som det aktuella planområdet bidrar
med till områdets totala samhällsrisk kan anses vara acceptabelt.
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13.2 Beräknade explosionslaster och tillämpning av dem för kvantifiering av konsekvenser som redovisas i avsnitt 2.1.2 i bilaga har beräknats med antagande om fri avlastning och har inte beaktat förstärkning av trycket genom reflektion mot yta. Brandkåren Attunda bedömer därför att
konsekvensberäkningarna underskattats.
13.3 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har genomfört en kartläggning av markstabilitet i områden där det finns risk för jordrörelser. En sådan, daterad 1997, finns tillgänglig
för Bro som visar på att riskområde finns beläget i nära anslutning till planområdet. Brandkåren
Attunda anser att bedömning bör göras av om ytterligare utredning krävs.
13.4 18.4 Planområdet ligger inom 10 minuters insatstid från nuvarande brandstationsplacering i
Upplands-Bro kommun. Med insatstid avses här summan av anspänningstid, körtid och angreppstid. I samband med utrymning och släckinsats med hjälp av räddningstjänstens utrustning
måste åtkomligheten vara tillfredsställande. Åtkomlighet för räddningstjänsten fordon ska säkerställas i det fortsatta planarbetet. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten
för räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. I det fall byggnaderna projekteras med en utrymningslösning som förutsätter räddningstjänstens medverkan ställs särskilda krav på framkomlighet och uppställningsytor för räddningstjänstens stegutrustning. Se vidare Brandkåren
Attundas dokument Vägledning för utrymning med räddningstjänstens stegutrustning, N-11798.
Brandkåren Attunda vill också belysa att insatstiden för räddningstjänstens höjdfordon överstiger 10 minuter, vilket innebär begränsningar av möjlighet till utrymning med hjälp av räddningstjänsten.
13.5 Brandkåren Attunda förutsätter att konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt
Vattens rekommendationer. Se Brandkåren Attundas riktlinjer för brandvattenförsörjning, BA
N1-5. Brandkåren Attunda anser att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och brandvattenförsörjning ska säkerställas i detaljplan. Detta då tidigare erfarenheter visat på att frågorna annars förbises i byggskedet.
Kommentar
13.1 Kommunens planavdelning tackar för skrivelsen.
13.2 Kommunens planavdelning noterar detta men förlitar sig på riskutredningens slutsatser.
13.3 En geoteknisk undersökning har gjorts för planområdet som visar på behov av pålning för
framtida byggnation för att säkerställa en säker byggnadskonstruktion.
13.4 De byggnader som planeras på fastigheten kommer kunna utrymmas genom räddningstjänstens
stegbilar som har möjlighet att angöra inom 50 meter från byggnaderna. Ett alternativ till att
utrymning sker med stegar är att trapphusen byggs brandsäkra med så kallade tr2-trapphus.
13.5 Brandpost finns i direkt anslutning till planområdet på Köpmanvägen. Planavdelningen anser
att angöring med brandbil inom planområdet är möjligt inom de parkeringsfickor som skapats
för angöring med sopbil.

14. Skanova

inkom den 5 september 2016

14.1 Skanova har ledningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta. Skanova önskar att så långt
som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och
kostnader som uppkommer i sam band med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar
den.
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Kommentar
14.1 Kommunen tackar för skrivelsen. Flytt av befintliga ledningar i marken bekostas av exploatören
och detta är inskrivet i planbeskrivningen.

Berörda fastighetsägare
15. Fastighetsägare 1

inkom den 28 augusti 2016

15.1 Tidigare spelade vi ofta tennis där på tennisbanan. Sedan förvandlades området till ett provisoriskt skolområde i samband med Härneviskolans renovering. Därefter är banorna inte återställda. Vi tillsammans med många andra uppskattar att tennisbanan skulle färdigställas på nytt!
15.2 Gamla Bro saknar en förskola och denna byggnation i stället för höghus skulle tillsammans med
nya Härneviskolan kunna utnyttja grusplanen till sport – och friluftsaktiviteter. Detta skulle
kunna ger ju samhällsekonomiska förbättringar och besparingar när flera olika verksamheter
och även privat personer kunde använda om dessa förhoppningsvis återställda banor blir av. En
låg förskolebyggnad skulle bättre smälta in till omgivningen när det inte finns några höghus i
området. Den skulle ge många nya unga familjer möjligheter att placera sina barn nära en skola
och pendeltåget. Då skulle flera familjer kunna ha både förskole- och skolbarnen nära den eftertraktade kollektivtrafiken samt skulle ge ett mer hållbart samhälle. Förskolan skulle minska användandet av privata fordon och underlätta familjers livspussel och minska stressen för dem när
förskolan, skolan och allmänna kommunikationer så gott som på samma ställe.
Kommentar
15.1 Kommunens planavdelning noterar önskemålet om att återställa tennisbanorna.
15.2 Det kommunala bostadsbolaget ser ett behov av att bygga hyresbostäder i kollektivtrafiknära
lägen, något som är i linje med kommunens gällande Översiktsplan. Del av kommunägda fastigheten Härnevi 1:71 har med anledning av detta anvisats till Upplands-Brohus som äger grannfastigheten.

16. Fastighetsägare 2

inkom den 28 augusti 2016

16.1 Idag saknar Gamla Bro en förskola. En låg 1 – 2 våningshus som inhyser förskolan på fastigheten Härnevi 1:71 skulle passa mycket bra i området! Den skulle ge många familjer möjligheter att placera sina barn i förskolan nära en skola och pendeltåget. Då skulle flera familjer
kunna lämna både förskole- och skolbarnen på nästan samma plats. Detta skulle minska användandet av privata fordon och underlätta familjers livspussel och minska stressen för dem när
förskolan, skolan och allmänna kommunikationer finns så gott som på samma ställe. Vi tillsammans med många andra skulle uppskatta att bebyggelsen i området förblir låg.
16.2 Dessutom skulle förskolan tillsammans med den nya Härneviskolan och boende i området
kunna utnyttja kvarvarande delen av fastigheten till sport – och friluftsaktiviteter. Tidigare spelade vi tennis på tennisbanan på platsen där det nya höghuset skulle byggas. Området förvandlades sedan till ett provisoriskt skol-område i samband med Härneviskolans renovering. Därefter
är tennisbanorna inte återställda. Vi tillsammans med många andra skulle uppskatta att tennisbanan skulle färdigställas på nytt på lämplig plats där dom skulle kunna användas av skolbarnen
och oss boende i Gamla Bro!
Kommentar
16.1 Högre bebyggelse finns redan representerat i Bro, närmast på Stationsvägen 50. Även en högre
bebyggelse kan vara ett inslag i en äldre byggnadstradition. I det nya planförslaget har höjden
på byggnaderna begränsats till 15 meter. I kommunens gällande översiktsplan framgår det att
en högre bebyggelse om maximalt 4 våningar är i Bro är en utveckling som kan ske.
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16.2 Kommunens planavdelning noterar önskemålen om rekreation och återställande av tennisbanorna.

17. Fastighetsägare 3

inkom den 5 september 2016

17.1 Fastighetsägaren anser att det är en olycklig placering av flerbostadshus i 4 våningar. Påverkan
skulle bli stor för den egna fastigheten men även för resterande omgivande bebyggelse med
ökad insyn och mindre dagsljus som når egna fastigheten och därmed påverkar bostaden och
utemiljön negativt.
17.2 Köpmanvägen har redan idag en ansträngd trafiksituation till följd av den täta busstrafiken som
har svårt att rymmas inom den befintliga körbanans bredd. Cykelbana behöver anordnas då
många cyklar på gångbanan eftersom vägen är för smal för att inrymma både busstrafik och
cyklar.
17.3 De aktivitetsytor som ingår i fastigheten Härnevi 1:71 används frekvent av närboende och Härneviskolan. Fastighetsägaren framför även de synpunkter om att tennisbanan som använts saknar när och går inte längre att använda. Även det lilla parkområde mot Köpmanvägen som används som park kommer ha en negativ effekt om denna tas bort då det lummiga i området försvinner.
17.4 Fastighetsägaren framför resonemang om att platsen är olämplig för byggnation av hyresbostäder och pekar på flertalet andra tomter som lämpar sig bättre för ändamålet. Att bygga på denna
plats medför en värdeminskning av fastigheterna runt om och bidrar även till minskad livskvalitet för de som bor i närheten.
Kommentar
17.1 Se tidigare kommentar 16.1.
17.2 I dialog med kommunens trafikavdelning har denna detaljplan getts förutsättningar för att bli
en del av en större framtida satsning på Köpmanvägens trafiksäkerhet. I denna detaljplan har
förutsättningar skapats för att kunna möjliggöra utveckling av Köpmanvägen i framtiden.
17.3 Se kommentar 16.2
17.4 Se kommentarer 16.1.

Privatpersoner, föreningar och Övriga
18. Bro-Lossa Hembygdsförening

inkom den 5 september 2016

18.1 Föreslaget området är det sista grönområdet i gamla Bro som kan nyttjas för rekreation. Resten
av det gamla samhället har redan tagits i bruk för bostadsändamål. Från detta perspektiv är det
viktigt att bevara den befintliga grönytan.
18.2 Skulle kommunen ändå vilja bygga genom förslag nr 1502 vill vi gärna påpeka vikten av utformningen av bebyggelsen. Ur kulturhistoriskt perspektiv är det viktigt att bibehålla gamla
Bros karaktär med låghusbebyggelse. Detta betyder att man inte ska bygga för högt i ett område
där närliggande hus har en maximal våningshöjd på 2 våningar. Ett 4 våningshus mitt i ett villaområde av småskalig karaktär är inte önskvärt. Maximalt 2 våningar som byggnadshöjd är att
föredra. Skulle det föreligga ett krav från kommunen på en högre totalhöjd ska den utformas genom ett 45 graders sadeltak. Sadeltak utformning är den dominerande takkonstruktionen i det
gamla samhället. Ett bra exempel är lägenhetshuset på Norrgårdsvägen 1-11 (Härnevi 1:63). På
samrådsmöte i Brohuset den 25e augusti informerade planarkitekten att det föreligger ett krav
på minst 15 hyreslägenheter. Om man tittar på bebyggelsen på andra sidan Köpmanvägen (Bro
Prästgård 6:86) ser man att det är fullt möjligt att bygga 2 våningshus och uppfylla ställt krav.
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Från Hembygdsföreningens sida efterfrågar vi att kommunen prioriterar vikten av gamla Bro
historiska låghus karaktär framför en vinstdrivande utveckling som bäst tillämpas i område utanför ett tätt- bebyggt och kulturhistoriskt bostadsmiljö.
Kommentar
18.1 Kommunens planavdelning har lagt in bevarandebestämmelser i planen som ämnar skydda
vissa träd i området.
18.2 Se tidigare kommentarer 16.1.

19. Privatperson 1 och privatperson 2

inkom den 4 september 2016

19.1 Det blir en väldigt stor miljöpåverkan i hela gamla Bro. Ett fyravåningshus, eller i förlängningen ett större antal fyravåningshus längs hela Köpmanvägen, avviker från den befintliga miljön med småhus. Det kommer att förändra områdets karaktär, och det för all framtid. Väldigt
stor miljöpåverkan på intilliggande fastigheter. Den största miljöpåverkan (försämringen) blir
dock för de som nu bor i angränsande områden. De på andra sidan Köpmanvägen kommer att få
full insyn in i kök som ligger i markplan och badrum på övervåningen, de vetter båda åt Köpmanvägen. Dessutom skyms eftermiddags- och kvällssolen vilket har en negativ inverkan på
tomterna och även för ljusinsläpp från det hållet. Andra grannar ligger så till i förhållande till
nybyggnationen att deras fastighet skuggas större delen av dagen.
19.2 Området där bygget planeras är så litet så de nya husen kläms in alldeles för tätt inpå befintligbebyggelse. Bro har ingen brist på mark, det finns ingen anledning att tränga in nya hus på den
här lilla plätten. Man planerar att bygga på många ställen i Bro. Det måste väl i kommunen finnas en helhetssyn på detta? Vi anser det vara onödigt med en förtätning just här med tanke på att
det planeras så många nya lägenheter på så mycket bättre lämpade ställen i Bro.
19.3 Köpmanvägen är idag så smal att två bussar nätt och jämnt kan mötas. Det passerar i dagsläget
ca 200 bussar per dygn. Denna tunga trafik samt all övrig trafik gör att cyklisterna cyklar på
gångvägen istället för på vägen, så det skulle behövas en separat cykelbana. Det behövs dessutom en trottoar på norra sidan, vilket också finns med i förslaget. Det skulle också behövas möjligheter till tillfällig parkering för i- och urlastning till de befintliga husen längs Köpmanvägen.
Idag tvingas bilarna ställa sig längs vägen och blir då ett hinder för trafiken. Med en ökad folkmängd kommer också trafiktrycket att öka, vilket innebär ökade behov av en väl fungerande infrastruktur. Det kräver en breddning av vägen och det innebär att marken för nybyggnationen
blir ännu mindre. I förslaget står att det inte finns några hinder för in- och utfarter från Köpmanvägen och Kamrersvägen. Det är möjligt, men idag är utfart förbjuden från Kamrersvägen till
Köpmanvägen. Då torde trafiken öka på Kamrersvägen åt andra hållet och Norrgårdsvägen. De
gatorna är inte anpassade för en ökning av trafiken. Vi förstår inte heller hur det kan betraktas
som lämpligt med en utfart mot Köpmanvägen.
19.4 Enligt detaljplanen för byggnationen (s7) krävs en geoteknisk undersökning innan bygglov kan
ges eftersom marken består av postglaciär lera. Att marken här är instabil märker vi dagligen
eftersom våra hus, som är i två plan, skakar ordentligt varje gång när bussar och andra tunga
fordon passerar. Det gör också att vi ifrågasätter om det är lämplig mark att bygga höga fyravåningshus på. Den ökade trafikmängden vid en förtätning av Gamla Bro kommer att påverka
våra hus mycket negativt, men också vara menligt för de nya.
19.5 Just nu saknas det väldigt många bostäder överallt, speciellt i Stockholmsområdet. Därför behöver man bygga många bostäder på kort tid. Det är samtidigt väldigt viktigt att man tänker långsiktigt när man bygger. I Gamla Bro så finns det en unik bostadsmiljö, ett etablerat småhusområde. Den miljön ska man vara väldigt rädd om och endast med försiktighet göra eventuella änd-
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ringar. Bro är inte Stockholms innerstad, det är viktigt att behålla karaktären av lummig småhusbebyggelse. Låt området behålla sin speciella karaktär så att det även i framtiden är attraktivt
och lockar till sig människor. Speciellt från Stockholms stad, där många upplever att förtätningen gått över styr, men även människor från andra håll som vill flytta till Stockholmsområdet. Vi själva valde att flytta hit just med anledning av detta och är mycket bekymrade över de
planerade förändringarna.
19.6 Det är viktigt att ha någonstans att bo men det är än viktigare att man mår bra där man bor.
Människor mår bra av att ha träd och grönt omkring sig att se på och att kunna vistas i. Så även
om Härneviparken är liten är den en viktig oas. Det sitter ofta människor på bänken mitt i parken och det är ett omtyckt promenadstråk. Även skolbarnen använder gräsytan ända fram till
staketet för lek på rasterna och i undervisningen. Det finns ett stort egenvärde i att ha utrymme
mellan hus och att det finns gröna oaser. I byggnadsförslaget för Bro Prästgård 6:31 lyfts vikten
av att ha tillgång till grönområden fram, att ”låta hela gaturummet bli en grönare utemiljö där
gårdar mellan husen skapas och får en bra kontakt med park och gata”. Samma sak borde gälla
även här.
19.7 Området där nybyggnationen planeras lyfts fram som särskilt attraktivt för barnfamiljer. Det
som framhålls som positivt är parken med gräsytor och grusplanen med tennisbana/ basketplan,
som nyttjas av skolan. Just de delarna kommer ju att försvinna vid en byggnation, det blir inte
mycket grönyta kvar, tennisbanan försvinner och även grusplanen blir mindre. Kvar finns den
tungt trafikerade Köpmanvägen. När grönområdet försvinner, och även en del av grusplanen,
finns inte de förhållanden kvar som enligt planen gör den här platsen idealisk för barn att bo på.
Kommentar
19.1 Solstudier har genomförts som visar på att den planerade bebyggelsen skulle ha minimal påverkan på befintlig bebyggelse. Högre bebyggelse finns redan representerat i Bro, närmast på Stationsvägen 50. Även en högre bebyggelse kan vara ett inslag i en äldre byggnadstradition. Förtätning i stationsnära är i linje med kommunens översiktsplanen 2010 som är den nu gällande
översiktsplanen som aktualitetsprövades 2018 och godkändes som aktuell. Se även kommentar
16.1.
19.2 Se tidigare kommentar 16.1.
19.3 Den nya bebyggelsen kommer inte påverka gatubredden negativt utan den del av gatan som
löper längs med planområdet kommer breddas.
19.4 Se tidigare kommentar 6.4.
19.5 Se tidigare kommentar 16.1.
19.6 Stora delar av den öppna ytan som består av grusplanen kommer bevaras för fritt utrymme mellan husen. Bestämmelser om bevarande av träd har lagts in i plankartan för att bevara större
etablerade träd som bidrar till det gröna lummiga uttrycket i området.
19.7 Se tidigare kommentar 16.2.

20. Privatperson 3

inkom den 22 september 2017

20.1 Privatperson 3 arbetar på en närliggande skola. Grusplanen där ni tänkte bygga detta används av
oss och väldigt flitigt dessutom. På rasterna spelar de äldre barnen fotboll där och under hösten
V.35-44 samt på våren V15-23 har vi stora delar av våra utomhuslektioner i idrott och hälsa där.
Vi använder också planen till större evenemang på skolan. Eftersom skolan fylls på hela tiden
och om två år kommer att vara tvåparallellig upp till åk 6 kommer vi att ha ca 300 elever. Den
yta vi har runt skolgården tror inte jag räcker för det, iallafall inte om man tänker på att de äldre
barnen (åk 4-6) vill spela fotboll och inte leka på skolgården. Dessutom förlorar vi ju vår plan
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för utomhuslektioner. Om grusplanen försvinner, vart är det då meningen att vi ska ha vår verksamhet?! Vi är jätteglada för vår grusplan med längdhoppsgropen och löparbanan. Dessa användes flitigt under våren och vi kunde träna friidrott ordentligt. Annars hade vi varit tvungna att
åka till Kungsängen och då tar det en hel förmiddag att åka dit, träna och åka hem. Snälla, snälla
ta inte vår idrottsplats! Det är tokigt tänkt tycker jag. Vi ska främja barns möjligheter till rörelse.
Tas grusplanen bort från oss kommer de äldre barnen förmodligen bli stillasittande inomhus.
Kommentar
20.1 Kommunens planavdelning tackar för er skrivelse och noterar era önskemål.

Resultat av samrådet
Ändringar i planförslaget
Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter samrådet:









Planbestämmelser har lagts till i plankartan för att reglera framtida bebyggelses utformning.
Från att vara en detaljplan med en väldigt fri utformning har flera bestämmelser lagts in för att
styra vad som kommer kunna uppföras samt hur ytorna ska disponeras.
Byggnadernas placering kommer styras till ett avstånd om 3 meter från Köpmanvägen.
Högsta nockhöjd är reglerad till 15 meter.
Byggnadsarean har begränsats till 930 kvadratmeter för alla tre bostadsbyggnader.
Utfartsförbud har lagts ut med endast ett släpp mot Köpmanvägen.
Parkeringar ska ordnas inom kvartersmarken.
Utformningen längs med Köpmanvägen har anpassats till att göra området mer lättillgängligt i
form av att utrymme har lagts in för att möjliggöra fickparkering längs med gatan som förses
med trottoar och cykelbana.

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit.

Underlagsmaterial
Kopior av inkomna yttranden under samrådet. Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning.
Upprättad den 5 februari 2019 av
Samhällsbyggnadskontoret; Planavdelningen

Madeleine Nilsson
Planarkitekt

Andreas Silander
Projektledare, Exploatering

Henric Carlson
Planchef

Charlotte Ahlstrand
Mark- och Exploateringschef
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Upplands-Bro kommun
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Dnr KS 15/0521

Detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), UpplandsBro
Rubricerat förslag till detaljplan har översänts till Länsstyrelsen för samråd.
Planen syftar till att förtäta bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med
minst 15 bostäder. Planförslaget överensstämmer med den utpekade strategin i
översiktsplanen att förtäta i stationsnära lägen.
Detaljplaneförslaget är upprättat med normalt planförfarande enligt plan- och
bygglagen (2010:900), PBL i dess lydelse före den 1 januari 2015.
Av 5 kap. 14 § PBL följer att länsstyrelsen under samrådet särskilt ska ta till vara
och samordna statens intressen, ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL, verka för
att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7
kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser, verka för att
sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller
flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och verka för att en bebyggelse
eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsens synpunkter
Sammanfattande bedömning

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver klargöra dagvattenhanteringen så att
det framgår att miljökvalitetsnormer för vatten kan följas, tydliggöra att riktvärden
för buller kan innehållas samt säkerställa de geotekniska förhållandena. Om dessa
synpunkter beaktas bedömer Länsstyrelsen att förslaget, under nu kända
förhållanden, inte strider mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt
11 kap. 10 § PBL.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL.
Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och synpunkter
inför nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att
förtydliga och/eller komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande kan
undvikas.
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och dagvattenhantering

I planbeskrivningen nämns miljökvalitetsnormerna (MKN) för vattenförekomsten
Mälaren-Görväln (SE659044-160864). Statusklassningarna för vattenförekomsten
finns ej med och bör kompletteras. Enligt de nya statusklassningarna är den
ekologiska statusen god medan den kemiska statusen utan överallt överskridande
ämnen ej uppnås.
Enligt kommunens bedömning förväntas detaljplanen inte medföra så stora ökade
flöden av dagvatten att fördröjningsdammar eller andra större vattenföretag är
nödvändiga. Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga på vilka grunder
dessa slutsatser dras. Av planhandlingarna framgår inte om flödesberäkningar för
dagvatten gjorts före och efter planens genomförande. Vid beräkningarna bör en
klimatfaktor användas för att beakta den ökade regnintensitet som ett förändrat
klimat innebär. Det bör även tydliggöras hur tillkommande dagvatten inom
planområde avses hanteras.
En bedömning har gjorts att detaljplanen inte kommer innebära negativ påverkan
på statusen i vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Dock har ingen uppskattning
eller beräkning gjorts av hur föroreningsbelastningar kommer att påverkas av
planen och på vilket sätt eventuella dagvattenåtgärder kan minska påverkan.
Bebyggelse av naturmark resulterar i hårdgörande av ytor vilket troligen ökar
dagvattenflödet samt föroreningsmängd som når recipient. Om recipienterna
redan har sämre än god status bör föroreningsmängder som når dem minskas för
att en bättre vattenkvalitet och MKN ska kunna uppnås. Därför behöver sannolikt
dagvattenlösningar som både renar och fördröjer vattnet genomföras.
I det fortsatta planarbetet behöver det förtydligas hur utsläppen av föroreningar
från dagvatten till recipient inte ökar och att de helst minskas. Länsstyrelsen vill
påminna om att miljökvalitetsnormerna är bindande för kommuner och
myndigheter. Miljökvalitetsnormerna innebär ett skarpt icke-försämringskrav och
kommuner är skyldiga att utföra åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten vid dålig
och otillfredsställande status för att följa miljökvalitetsnormerna. Detta ska bl.a.
ske genom att utveckla planläggning och prövning enligt Åtgärdsprogram för
Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015.
I plankartan finns det en planbestämmelse, b5 om att dagvatten skall infiltreras.
Samtidigt konstateras det att marken till större delen består av postglacial lera, en
jordart med begränsade infiltrationsmöjligheter. Kommunen bör förtydliga vad
som avses och om det är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) som avses.
Hälsa och säkerhet

Buller från spårtrafik
Planområdet ligger ca 80 meter norr om järnvägen. Då ny bostadsbebyggelse
föreslås i närhet av spårtrafik anser Länsstyrelsen att det i planhandlingarna
tydligt behöver framgå att riktlinjer för buller kan innehållas. För denna detaljplan
som bedrivs enligt bestämmelserna för ett normalt planförfarande gäller
riktvärden enligt prop. 1996/97:53. I planbeskrivningen hänvisas dock förordning
om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). SFS 2015:216 trädde i
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kraft den 1 juni 2015 och gäller för planärenden påbörjade från och med 2 januari
2015.
Geotekniska förhållanden
Länsstyrelsen anser att kommunen inom planprocessen behöver säkerställa att det
inte finns risk för ras eller skred inom planområdet med anledning av planerad
bebyggelse. Kommunen bör även beakta att de geotekniska förhållandena och
markstabiliteten kan komma att påverkas av ett förändrat klimat med bland annat
ökad nederbörd och högre temperaturer.
Övriga synpunkter/frågor av betydelse för planens genomförbarhet

Fornlämningar
En fornlämning finns inom den tänkta prickmarken, RAÄ-nr Bro 154:1, vilken
bör markeras på plankartan med information under planbestämmelser. Det kan stå
Fornlämning, skyddad enligt Kulturmiljölagen.
Planbestämmelser
I detaljplanen finns inga bestämmelser för exploateringsgrad eller placering av
byggnader. Länsstyrelsen anser att detta är allt för otydligt då detta kan medföra
konsekvenser, bl.a. för dagvattenhantering.
Istället för antal våningar bör höjd över marknivå anges som planbestämmelse.
Upplysning höga byggnader
Det framgår varken i planbeskrivningen eller på plankartan hur hög bebyggelsen
avses vara i meter. Vid planering av byggnader eller anordningar högre än 20
meter över marknivå behöver kommunen i tidigt skede samråda med
Luftfartsverket, och vid behov beställa en flyghinderanalys. Luftfartsverket
utreder eventuell påverkan på samtliga flygplatsers influensområden.
Behovsbedömning

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte
kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan.

Tatjana Joksimović
Planchef

Jon Loit
Planhandläggare

Detta beslut har signerats elektroniskt i Länsstyrelsens diariesystem och har därför ingen
namnunderskrift.
Kopia: Map (FH), SBk (CÖB), SBsb (LJ)
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Jesper Sjögren
Stabschef
Utbildningskontoret
+46 08-581 692 76
jesper.sjogren@upplands-bro.se
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Yttrande om förslag till detaljplan för
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande gällande detaljplan
för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) i Bro.

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, onsdagen den 8 juni 2016 § 29 sänds förslag
till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) , nr 1502, ut för samråd
enligt regler för normalt planförfarande i Nya plan- och bygglagen (NPBL,
SFS 2010:900).
Detaljplanens syfte är att skapa riktlinjer för som minst 15 bostäder och
förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort. Målet är att ge
kommunens bostadsbolag, möjlighet att, efter behov, utöka det allmännyttiga
bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016



Samrådshandlingar om förslag till detaljplan för kapmanvägen (Härnevi
1:71 m.fl.)

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Enligt beslut i Kommunstyrelsen, onsdagen den 8 juni 2016 § 29 sänds förslag
till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) , nr 1502, ut för samråd
enligt regler för normalt planförfarande i Nya plan- och bygglagen (NPBL,
SFS 2010:900).
Planområdet ligger i den centrala delen av äldre Bro stationssamhälle, och
innefattar södra delen av Härneviparken, ut mot Köpmanvägen, samt den
intilliggande fastigheten Härnevi 31:1 som också angränsar mot Kamrervägen.
Området är idag del av en grusplan, en gräsmatta bevuxen med träd samt
bostadsfastighet för enfamiljshus.
Detaljplanens syfte är att skapa riktlinjer för som minst 15 bostäder och
förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort. Målet är att ge
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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UN 16/0136

kommunens bostadsbolag, möjlighet att, efter behov, utöka det allmännyttiga
bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge.
Planen medger bebyggelse i from av flerbostadshus i fyra våningar, och
omplacering av den befintliga gång- och cykelväg som korsar södra delen av
Härneviparken idag. Köpmanvägen och Kamrervägen planeras för att
möjliggöra för trottoar längs med kvartersmarken.
Förslaget är ute på samråd från fredagen den 22 juli 2016 till och med
måndagen den 5 september 2016. Det är utställt i Bro-huset i Bro centrum och i
kommunhuset i Kungsängen.

Utbildningskontorets yttrande
Utbildningskontoret konstaterar att Härneviskolan ligger i nära anslutning till
den kommande byggarbetsplatsen och att det därför finns behov av att se över
hur skolan och dess elever påverkas av det planerade arbetet. Framförallt gäller
det den grusplan som ligger precis intill den aktuella marken. Grusplanen
används på raster samt på idrottlektioner.
Utbildningskontoret vill särskilt betona elevernas säkerhet kring byggplatsen.
Vid byggnationer sker ofta tunga och stora transporter och det är angeläget att
dessa i möjligaste mån anpassas efter tider då färre elever rör sig i anslutning
till området. Många av eleverna kommer till skolan via Härnevi skolväg. Även
skolskjuts och skoltaxi transporterar elever på denna väg och det är viktigt att
elever som går eller cyklar samt de olika skolskjutsarna kan komma fram till
skolan på ett säkert sätt.
Ett annat område som Utbildningskontoret vill uppmärksamma är tillgången
till parkeringsplatser i området. Idag används parkeringen vid den gamla
brandstationen av anställda och besökare till Härenviskolan, Ullevi förskola,
Språkoteket, Skoldatateket, Arbetsmarknadsenheten och Härnevimottagningen.
Planerna på att utöka antalet bostäder ytterligare i området kräver det att
hänsyn tas till detta.
Utbildningskontoret vill också uppmana att den intilliggande grusplanen rustas
upp i samband med eventuell byggnation. Den ägs inte av Upplands-Bro hus
och sköts inte om på ett för området tillfredställande sätt. Då Härneviskolan
använder grusplanen mycket finns ett stort intresse för Utbildningskontoret att
åtgärder och upprustning av planen sker.

Barnperspektiv
Utbildningskontoret konstaterar att ovan angivet förslag till detaljplan för
gamla brandstationen i Bro (Härnevi 17:1 m.fl) inte står i strid med barnens
bästa om arbetet sker på ett sådant sätt att Härneviskolans elevernas säkerhet
vid respekteras.
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Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Bilagor
1. Samrådshandlingar om förslag till detaljplan för kapmanvägen (Härnevi
1:71 m.fl.)
Beslut sänds till
 Plan – och exploateringsenheten
 Tekniska kontoret
 Upplands-Bro hus AB
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PROTOKOLLSUTDRAG
Utbildningsnämnden

§ 57

Sammanträdesdatum:

2016-08-23

Yttrande om förslag till detaljplan för
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)
Dnr UN 16/0136

Beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande gällande detaljplan
för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) i Bro.
______________

Sammanfattning
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, onsdagen den 8 juni 2016 § 29 sänds förslag
till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, ut för samråd
enligt regler för normalt planförfarande i Nya plan- och bygglagen (NPBL,
SFS 2010:900).
Detaljplanens syfte är att skapa riktlinjer för som minst 15 bostäder och
förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort. Målet är att ge
kommunens bostadsbolag, möjlighet att, efter behov, utöka det allmännyttiga
bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 augusti 2016



Samrådshandlingar om förslag till detaljplan för köpmanvägen
(Härnevi 1:71 m.fl.)

Beslutet skickas till:




Plan – och exploateringsenheten
Tekniska kontoret
Upplands-Bro hus AB
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Utredare
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2018
Förslag till beslut
Patientsäkerhetsberättelsen för obligatoriska skolformer 2018 godkänns.

Sammanfattning
Enligt 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva
hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det
är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder
patientsäkerhetsarbetet.

Beslutsunderlag


Patientsäkerhetsberättelse för obligatoriska skolformer 2018



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2018

Ärendet
Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag SFS 2010:659. Syftet
med lagen är att göra vården säkrare och att det ska bli enklare för patienter att
anmäla felbehandling. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet
hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Vårdgivaren ansvar innebär bland annat följande:


Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och
arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.



Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser.



Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patients säkerhet
ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).



Patienter och närstående ska uppmuntras att involvera sig i
patientsäkerhetsarbetet.

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva
hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det
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Inledning
Syftet med patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, är att göra vården säkrare och
att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling.
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas.
Vårdgivarens ansvar innebär bland annat följande:


Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och
arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.



Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser.



Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patientens säkerhet skall
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).



Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet.

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast
den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren
leder patientsäkerhetsarbetet.

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §
Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser identifieras
tidigt och kan förebyggas.
Det ska inom verksamheten finnas den kompetens som är nödvändig för att
uppnå detta. Det ska finnas rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa ska
vara kända för all personal
Strategier för att uppnå dessa mål är:


Tillse att den personal som arbetar i verksamheten har den kompetens
och behörighet som krävs för att god vård kan bedrivas och som tidigt
kan identifiera avvikelser och förebygga risker för avvikelser uppstår.



Riktlinjer och rutiner ska utarbetas och systematiskt implementeras i
verksamheten.
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Upplands-Bro Kommun/Utbildningskontoret är den juridiska vårdgivare för den
hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan.











Verksamhetschef enligt HSL 2017:30 kap 4 §2 är utsedd och är Viktor
Engström.
Medicinsk ledningsansvarig läkare (MAL) för elevhälsan är skolläkare
Annette Karman Jakobsson.
Samordnande skolsköterska är Anette Walfridsson.
Verksamhetschefen och medicinsk ledningsansvarig skolläkare ansvarar
för ledning, planering och utveckling av verksamheten och att god vård
bedrivs.
Verksamhetschefen, medicinsk ledningsansvarig skolläkare och samordnade skolsköterska upprättar tillsammans med enhetens personal rutiner
för verksamheten och system för att följa upp dem.
Verksamhetschefen, medicinsk ledningsansvarig skolläkare och vederbörande skolsköterska är ansvarig för att vid eventuell vårdskada informera
elev och vårdnadshavare.
Systemansvariga för patientjournalsystemet CGM/PMO är Annika Sjöström, Catarina Molin och Louise Nathorst-Westfelt.

Avvikelser och risker dokumenteras, analyseras och följs upp.
Lokaler och utrustning för arbetet ska vara anpassade för verksamheten.
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur personen fullgör sina arbetsuppgifter (SFS 2010:659
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Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2

Verksamhetschefen och medicinsk ledningsansvarig skolläkare träffar skolsköterskor kontinuerligt i syfte att hantera frågeställningar rörande organisation och
resursfördelning kring de medicinska insatserna i elevhälsan. Detta sker minst 2
gånger per termin.
Verksamhetschefen deltar i mån av tid på skolsköterskemöten som sker
1gång/månad.
En förutsättning för ökad patientsäkerhet, förutom kompetensutveckling kring
arbetssätt och metoder, är att verksamheten är väl förtrogen med gällande styrdokument.
Det är såväl skolsköterskornas och skolläkarens ansvar att rapportera till verksamhetschef eller vårdgivare när kvaliteten i verksamheten inte beaktas eller tillgodoses.
Patientsäkerhetsarbete 2018:
1. Samtlig personal inom elevhälsans medicinska insats har adekvat utbildning. Samtliga skolsköterskor har vidareutbildning för att kunna fullfölja de
arbetsuppgifter som verksamheten innefattar t.ex. ordinera och genomföra
vaccinationer. Skolläkaren är Specialist i Allmänmedicin.
2. Samordnande skolsköterska för elevhälsan ingår i ett nätverk för elevhälsans medicinska insats för Stockholms län, som träffas en gång per termin.
Där diskuteras bl.a. arbetssätt och metoder, kvalitet, lagar systematiskt kvalitetsarbete.
3. Verksamhetschef enligt HSL 2017:30 kap 4 §2 är utsedd och är Viktor
Engström.
4. Skolläkaren ingår i nordvästra Storstockholms skolläkarnätverk.
5. Verksamheten arbetar med avvikelsehantering för att identifiera och åtgärda eventuella risker. Medicinsk ledningsansvarig skolläkare och samordnande skolsköterska går regelbundet igenom de avvikelser som kommer in
och tar fortlöpande ställning till om någon avvikelse skall anmälas till IVO,
Inspektionen för vård och omsorg. Detta lyfts sedan till verksamhetschefen som tar ställning till om någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria.
6. För elevhälsans medicinska insats finns en lokal Metodbok där rutiner är
framtagna och metoder för arbetet beskrivs. Metodboken revideras/uppdateras kontinuerligt. Eventuella rutinförändringar görs fortlöpande. Arbetet med att lansera Metodboken i ny, överskådlig form, har
kunnat återupptas under 2018.
7. Nätverk för användare av PMO journalsystem i Stockholms län träffas två
gånger per år för att kunna föra dialog med leverantören av journalsystemet
och för att arbeta med utvecklingsfrågor och förbättringsområden i systemet.
8. Möten med externa vårdgivare, såsom ungdomsmottagningen i UpplandsBro, BUMM Jakobsberg, BUP Jakobsberg, första linjens psykiatri Bryggan,
Vårdcentraler samt logopeder, sker efter behov.
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9. Regelbundna tvärprofessionella möten mellan MAL, samordnande skolsköterska samt skolpsykolog sker, för uppföljning av elever med särskilda behov, såsom NPF, svagbegåvning, särbegåvning. Efter behov sker även
tvärprofessionella diskussioner mellan skolsköterskor och övriga yrkeskategorier i Resursteamet.
10. Sedan år 2017 har en mottagningsgrupp för ny anlända elever inrättats i
kommunen. Där är samordnande skolsköterska i dag ansvarig för grundskolans elever. Arbetet pågår fortlöpande där enligt fastslagen rutin med
hälsobesök, hälsosamtal, rekvirering av journaluppgifter om sådant finns
samt remittering till övriga vårdinstanser.

Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll
som genomförts under året
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 § ,7 kap 2§2 punkt 2
Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av
den egna verksamheten samt kontroll av de processer och
rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.


Strukturerad egenkontroll av hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer,
journalhantering och nyanlända elever har skett med modell skapad under 2017.Ett instrument(egeninventering) som gör det möjligt att mäta
tidsåtgång för elevhälsans medicinska arbete gällande vårt basprogram.
Se Patientsäkerhetsberättelse 2017 för information.



Egenkontroll av lokaler har skett 2018 och fortsätter under 2019. Denna
görs genom att enskild skolsköterska går igenom sitt mottagningsrum
enlig given mall och rapporterar detta till Verksamhetschef.



Medicinskteknisk kontroll/kalibrering av audiometrar, vågar och blodtrycksmanschetter har skett enligt fastställd rutin. Detta utförs av medicinsk tekniker från OneMed.



Uppföljning av egeninventering sker fortlöpande och utvärdering görs
två gånger per läsår, i december och juni av MAL och Samordnande
skolsköterska.



Egenkontroll enligt GDPR av anteckningar, register och information,
som ej omfattas av journallagen, bör ske regelbundet.

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Verksamheten arbetar med avvikelsehantering, egenkontroll och möten i tvärprofessionella grupper för att identifiera eventuella risker.
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Rutiner för händelseanalyser
SFS: 2010:659,3 kap. 3 §


Avvikelser registreras fr o m HT-2018, av alla, i det digitala avvikelsehanteringssystemet KIA.



Medicinsk ledningsansvariga skolläkare (MAL) och samordnande skolsköterska (Sam-SSK) går regelbundet igenom de avvikelser som kommer
in och tar fortlöpande ställning till om någon avvikelse skall anmälas till
IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Detta lyfts sedan till verksamhetschefen som tar ställning till om någon avvikelse skall anmälas enligt
Lex Maria.



Vid gemensamma möten tas alla inkomna avvikelserapporter upp till
diskussion i skolsköterskegruppen. Vid behov går gruppen igenom gällande rutiner. Eventuella rutinförändringar genomförs.



Händelser och avvikelser som rör samarbete i tvärprofessionella grupper
samt samarbete med externa vårdgivare, tas upp i möten med dessa.
Analys sker av MAL, sam-SSK och verksamhetschef. Eventuella rutinförändringar görs i samråd med samtliga.



Uppföljning av egeninventering sker fortlöpande och utvärdering görs
två gånger per läsår, i december och juni av MAL och Samordnande
skolsköterska.



Fr o m 2019 kommer årligen en sammanställning och analys av samtliga
avvikelser och händelser att göras innan årsskiftet.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§


Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft 2018-05-25. Ansvarig för denna i Upplands-Bro kommun, för Elevhälsans Medicinska
Insats, är verksamhetschef Viktor Engström.



Journalsystemet är klassificerat enligt informationsklassificering som
skapats med kommunens informationssäkerhetssamordnare, enligt
kommunens riktlinjer.



Informationsklassning och handlingsplan enligt verktyget KLASSA,
framtaget av SKL, har efterfrågats av samordnandeskolsköterska till ansvarig på kommunikationsstaben.



Uppgradering av journalsystemet har gjorts enligt leverantörens rekommendationer.



Journaldokumentationen skall kontrolleras/uppföljas kontinuerligt med
loggar. En rutin för detta är under upparbetning. Kontroller har hittills
hanterats manuellt av MAL och sam-SSK.



Informationshanteringen på enheten följer Dataskyddsförordningen.
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Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9, 4 kap. 6 §


Samverkan med externa vårdgivare, för att förebygga vårdskada sker genom möten, överlämningar av journaler och annan informationsöverföring. Utifrån detta sker adekvat anpassning utifrån elevens behov.



Inom verksamheten sker det förebyggande arbetet genom att tillse att
samtliga är förtrogna med och följer gällande rutiner för arbetet.

Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §
Skolsköterskor och skolläkare arbetar under eget medicinskt yrkesansvar.
Avvikelserapportering ska ske löpande enligt utarbetade riktlinjer.
Hanteringen sker enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer. Medicinskt ansvarig skolläkare, samordnande skolsköterska och
verksamhetschefen ansvarar för bedömning och analys av avvikelser. Verksamhetschefen i samråd med MAL är ytterst ansvarig för eventuella anmälningar enlig Lex Maria
Eventuella klagomål/synpunkter inkommer via telefonsamtal eller mejl till respektive skolsköterska eller verksamhetschef. Efter behov diskuteras dessa med
MAL.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Den hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan inom elevhälsans medicinska del är
frivillig. Samtycke till vård, undersökning och behandling är i de flesta fall muntlig. I samband med erbjudande om vaccination efterfrågas skriftligt medgivande
från båda vårdnadshavarna. Vid journalrekvirering utanför Upplands-Bro kommun efterfrågas skriftligt medgivande. Skolsköterskor och skolläkare ska alltid
sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av
vård och behandling. Eleven bör alltid informeras i det som rör honom eller
henne och informationen ska vara anpassad efter ålder och mognad. Eleven ska
ha ett medinflytande, som med tiden eller under vissa omständigheter övergår till
ett självbestämmande. Vårdnadshavare kontaktas när det bedöms nödvändigt.
Tolk används vid samtal då behov föreligger.
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Sammanställning och analys

SOSFS 2011:9, 5 kap. 4 §






Under 2018 har 139 avvikelserapporter inkommit, se nedan
Allvarlighetsgraden delas in i lindrig, måttlig och betydande.
Det finns stora skillnader i antalet anmälda avvikelser mellan 2016 och
de två senaste åren. Det kan till stor del förklaras med en tydligare rutin
och verktyg för när och hur avvikelser ska rapporteras.
Det flesta avvikelserna under 2018, 115 stycken, handlar om fördröjda
hälsobesök. Detta beror mest på hög arbetsbelastning till följd av ökat
elevantal med oförändrad bemanning samt period av vakans inom skolsköterskegruppen.

Områden

Antal

Allvarlighetsgrad

Journalhantering, dokumentation,
journalsystemet

14

14 Lindrig-Måttlig

Läkemedel/Vaccinationer

2

2 Måttlig

Fördröjd, felaktig eller utebliven behandling.
-Hälsobesök fördröjda

115

115 Måttlig

2
4
2

2 Måttlig-betydande
4 Lindrig
2 Måttlig och betydande

System och organisationsnivå
-Arbetsbelastning
-Egeninventering
-Postgång (öppnad sommarpost) och
uteblivit beställt vaccin
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Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Arbete som skett under året utifrån förra årets mål och strategier:


Resultaten av hälsoenkäterna i förskoleklass, åk 4 och åk 8 har då de
efterfrågats av rektor, redovisats för hela elevhälsoteamet, på vissa skolor.



Uppföljning av antal hälsobesök och hälsosamtal görs årligen och visar
att i princip alla elever kommer till skolsköterskan på de hälsobesök som
är planerade.
Ett användarvänligt system för egenkontroll genom den skapade egeninventeringen för basprogrammet, har förankrats i hela skolsköterskegruppen och satts i bruk, och ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete sker där.
Skolsköterskemottagningarna har ändamålsenliga lokaler och bra utrustning på de flesta av mottagningarna. Härneviskolans skolsköterskemottagning har flyttats pga mycket störande buller från trä och metallslöjden
i tidigare mottagningsrum och fungerar nu tillfredsställande.





Övergripande mål och strategier för 2019
Mål
Säkerställa en god och säker vård som bedrivs av personal inom elevhälsan med hög kompetens och adekvat utbildning för uppdraget.

Mål

Strategi

Följa upp resultaten av enkäten som
fylls i vid hälsobesök i förskoleklass,
åk 4 och åk 8 för att identifiera risker.

Skolsköterskorna redovisar resultaten på respektive skola i EHT för
ställningstagande till insatser.

Säkerställa ändamålsenliga lokaler.

Byte av rum för skolsköterskemottagning på Finnstaskolan, som är för
litet för möte med
elev/vårdnadshavare och för att
kunna utföra samtliga undersökningar.
Tillse att samtliga skolsköterskemottagningar har funktionella väntrum.

Fortsätta införande av digital hälsoenkät.

Görs i samarbete med CGM/PMO.
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Fortsätta och förbättra arbetet med
rapportering av avvikelser i systemet
KIA.
Fortsätta arbetet med en öppen dialog kring händelser, risker och avvikelser.

Inkomna avvikelser tas upp vid yrkesspecifika träffar där både händelse och åtgärd diskuteras för att
reducera risker för upprepad avvikelse.

Ledningssystem

Uppdatera och omarbeta befintligt
ledningssystem

Hantera avvikelser, klagomål och
risker.

Skapa en händelseanalys.

Arbete med egenkontroll avseende
läkemedelsförvaring, hantering och
ordinationer.

Införa stickprovskontroller.

Arbete med att samtliga skolsköterskor genomför egenkontroll avseende
basprogrammet.

Individuell uppföljning med MAL
och samordnande skolsköterska.

Under 2018 har arbete påbörjats med
införande av systematisk logguppföljning enligt patientdatalagen
(2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering
och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)

Systematiska stickprov och logguppföljning i journaler för att kvalitetssäkra dokumentationssätt och
journalåtkomst.

Införa digital Metodbok.

Slutföra arbetet med Metodboken,
som återupptagits under 2018 efter
avbrott under 2017 till följd av ITproblem.
Publicera Metodbok under 2019.

Genomföra KLASSA enligt ny lagstiftning.

Fördela arbete mellan samordnande
skolsköterska och kommunikationsstaben.

Införande av ny dokumenthanteringsplan för UN

Samverka med arkivarie inom Upplands-Bro kommun.
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UN

Balanslista

Dnr UN 18/005

Diarienr

Uppdrag

Beslut/Kommentar

UN 15/ 0299
Datum:
2015-12-01
§ 109

Förstudie av ny grundsärskola

Utbildningskontoret får i uppdrag att
starta en förstudie av en ny
grundsärskola.

UN 16/0150
Datum:
2016-12-20
§ 89

Förstudie Ekhammar

Utbildningskontoret får i uppdrag att
starta en förstudie för
utbyggnad/ombyggnad för att anpassa
Ekhammarskolan till fler elever.

UN 16/0212
Datum:
2016-12-20
§ 90

Förstudie ny förskola i Östra Bro

Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen och ger i uppdrag till
Utbildningskontoret att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.

UN 17/0131
Datum:
2017-09-19
§ 54

Förstudie ny förskola i
Trädgårdsstaden

Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen och Utbildningskontoret
får i uppdrag att teckna ett förstudieavtal
med Upplands-Bro kommunfastigheter
AB.

UN 17/0130
Datum:
2017-09-19
§ 53

Ny förskola i Tjusta

Utbildningskontoret får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att bygga en
ny förskola i Tjusta.
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UN 18/0064
Datum:
2018-04-17
§ 25

Behovsanalys – utbyggnad av
Norrboda förskola

Utbildningsnämnden ger
Utbildningskontoret i uppdrag att
tillsammans med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB hitta en bättre
anpassad yta att uppföra skola i
Norrboda på.
Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen om utbyggnad av
Norrboda förskola och ger ett uppdrag
till Utbildningskontoret att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.

UN 18/0125
2018-09-25
§ 46

Nybyggnad tillagningskök

Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen av nybyggnad av
tillagningskök på Brunnaskolan och ger
ett uppdrag till Utbildningskontoret att
teckna ett förstudieavtal med UpplandsBro kommunfastigheter AB.
Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen av nybyggnad av
tillagningskök på Bergaskolan och ger
ett uppdrag till Utbildningskontoret att
teckna ett förstudieavtal med UpplandsBro kommunfastigheter AB.

Balanslista per den 4 december 2018.
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