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Sammanfattning

Utbildningskontoret har gjort sammanställningar och analyser av enheternas
systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2018/19. Analyserna ger en bild av
verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden
som har identifierats.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019



SKA-rapporter för förskolan samt öppna förskolan

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I skollagens 4 kapitel finns krav på att varje huvudman och förskole- och
skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.
Det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå ska
dokumenteras. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de
mål som finns för utbildningen i skolförfattningarna (nationella mål) uppfylls.
Alla förskole- och skolenheter har en plan för det systematiska kvalitetsarbetet
som ligger till grund för uppföljningar, utvärderingar och analyser under
skolåret. Utvärdering av SKA-planen på enheterna förväntas senast vara
genomförd den 18 september. Dessa analyseras sedan på huvudmannanivå och
presenteras i rapportform till Utbildningsnämnden. Analyserna ger en bild av
verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden
som identifierats.
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skolväsendet ska ske.
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1

Tillämpning

Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten
planerar och utvärderar i relation till läroplanen.
Förskolechef omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av
interna/externa utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens
planering som utvärdering.
Avstämning av SKA-planen sker två gånger per år.
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2

Systematik och dokumentation i skollagen

4 kap. skollagen (2010:800)
Enhetsnivå
4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare,
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet...
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.
Dokumentation
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras.
Åtgärder
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga
åtgärder vidtas.
Centrala begrepp
Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas
kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa
uppföljningar och som regelbundet sker på förskolor
Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill
säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till
målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder.
Åtgärdsarbete omfattar det system förskolan har för att utforma åtgärder, utifrån
utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan.
Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på –
vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.
Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild
förskola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån förskola tar det övergripande
ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik
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Grundläggande information om förskolan

Varje förskoleenhet har en pedagogisk ledare i form av en rektor som själv lägger sin
organisation utifrån lokala behov och förutsättningar i enlighet med styrdokumenten.
Under våren 2019 har två erfarna chefer avslutat sin anställning i verksamhetsområdet.
Ny Rektor för Västra Bro förskolor från 1 september 2019 är Maria Frykberg. Ny rektor
för Östra Bro förskolor från 1 oktober 2019 blir Nonna Nyman Duenas. Båda erfarna
skolledare.
Samtliga enheter har en utvecklingsledare och de större enheterna har en biträdande
rektor. Vidare har varje förskola en samordnare för det dagliga arbetet samt varje
barngrupp har en arbetslagsledare som är utbildad förskollärare. Tre förskolor per rektor
är önskvärt för att skapa likvärdig en organisation utifrån ram och erbjuda rektorerna
och medarbetare en hållbar arbetssituation.
Rektors uppdrag är att utifrån förskolans kapacitet organisera arbetet med hänsyn till
barngruppernas storlek och sammansättning. Målet är bästa möjliga kvalitet utifrån
givna ramar för barn och deras vårdnadshavare samt med hänsyn till skollagen samt
arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.
Verksamhetsområdet leds av en verksamhetschef som arbetar tillsammans med
förskolecheferna för likvärdig och tillgänglig förskola för alla barn, utifrån skollagen
och övriga nationella och kommunala styrdokument och riktlinjer. Verksamhetschef
ingår i utbildningskontorets ledningsgrupp.
Idag är förskolorna organiserade enligt nedan:
Brunna & Håbo-Tibble består av fyra förskolor:





Hagnäs
Brunna
Artisten
Håbo-Tibble: verksamheten bedrivs på Gråbovägen och vid Tjustaskolan

Norra Kungsängens förskolor består av tre förskolor och två öppna förskolor (redovisas
separat).




Lillsjö (Verksamheten bedrivs i två olika lokaler)
Norrboda (utbyggnad planerad)
Rönnbäret

Östra Kungsängen består av två förskolor samt Ob-verksamhet (Kommunens
verksamhet på obekväm arbetstid för barn upp till 10 år). Enheten kommer under 2019
utökas med förskolan Ringblomman som skall byggas på Ringvägen i centrala
Kungsängen.





Bergshöjden
Ekhammar
Duvbo (Ob-verksamhet)
(Ringblomman, 2019)

Västra Kungsängens består av två förskolor: Enheten kommer under 2019/20 utökas
med förskolan Kristallen som byggs vid Lillsjö badväg.


Klockarängen (Klockarängen har en liten grupp med barn med
funktionsvariation som arbetar inkluderat i förskoleverksamheten).
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Ekbacken (Som står inför omfattande renoveringsbehov)
(Kristallen, 2019/20)

Östra Bro består från och med augusti 2018 av tre förskolor.




Blomman
Finnstaberg (renovering pågår)
Rosenängen

Västra Bro förskolor består av tre förskolor:




Norrängen
Råby (Råby har en liten grupp med barn med funktionsvariation som arbetar
inkluderat i förskoleverksamheten samt en avdelning för barn med
språkstörning). renovering pågår av "gamla delen".
Norrgrinden (avvecklad pga stora renoveringsbehov).
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3.1 Personal
Personal
Antal heltidstjänster den 15 oktober resp år
2 018
Andel
förskollärare
(%)

Totalt antal
anställda

Förskola
Totalt

2 017

277

Totalt antal
anställda

33

2 016

Andel
förskollärare
(%)

269

Totalt antal
anställda

35

Andel
förskollärare
(%)

257

34

Personaltäthet
Nuläge - januari respektive augusti
Förskola

2019
Ant
barn

Ant
helt.tj

2018
Snitt

Ant
barn

Ant
helt.tj

2 017
Snitt

Ant
barn

Ant
helt.tj

Snitt

Brunna Håbo Tibble

303

50,11

6,4

293

48,4

6,05

292

48,4

6,3

Norra Kungsängen

297

44,3

6,7

291

46,4

6,3

286

46,1

6,2

Östra Kungsängen

166

29,22

5,7

151

25

6,4

131

23,8

5,5

Västra Kungsängen

153

26,86

5,7

165

31,4

5,3

165

31,5

5,2

Östra Bro

333

55,7

6,0

325

52,5

6,2

312

51,9

5,9

Västra Bro

226

44,2

5,1

263

47,9

5,5

303

54

5,6

Resultat och analys
Kompletterande text:
I hela förskoleområdet upplever man svårigheter att balansera skollagens 8 kapitel 9 §,
rätten till särskilt stöd, med kravet på budget i balans. Då förskollärarkompetensen
minskar och det blir allt svårare att rekrytera erfarna förskollärare minskar arbetslagens
möjlighet att möta upp alla barns olika behov.
Västra Kungsängen har en grupp på Klockarängen som har ett nedskrivet barnantal då
de har en mindre grupp barn, men högre personalbemanning för placering av barn i
behov av extraordinärt stöd. Detta påverkar deras nyckeltal i statistiken ovan.
Västra Bro har två mindre grupper på enheten. Dels språkspåret som tar emot barn med
bekräftad språkstörning, samt en nystartad verksamhet som har ett nedskrivet barnantal
då de har en mindre grupp barn, men högre personalbemanning för placering av barn i
behov av extraordinärt stöd. Detta påverkar deras nyckeltal i statistiken ovan. Man
minskar även från tre förskolor till två, vilket medför en situation med viss
övertalighetsproblematik. I nuläget augusti 2019, finns därför något fler personal/barn i
enheten på grund av detta.
Östra Bro har under läsåret fått förskolan Blomman utbyggd med två avdelningar. På
grund av stora svårigheter med rekrytering har barnantalet inte kunnat nå full kapacitet.
Rekryteringsarbetet fortsätter.
Den totala sjukfrånvaron januari - december 2016 visade på en fortsatt ökning av
sjukfrånvaron det är därför mycket glädjande att statistiken sedan 2017 fortsätter att visa
på ett trendbrott och en ökande frisknärvaro.
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Ett gemensamt förbättrat systematiskt Rehabiliteringarbete, samt ett antal åtgärder tex
ett medvetet ökat medarbetarinflytande via en tydlig gemensam ledarstrategi, satsningar
på bred kompetensutveckling för alla yrkeskategorier, samt ett antal lokalt anpassade
åtgärder, skulle kunna förklara den positiva utvecklingen vi såg rdan 2017/2018.
Samtliga rektorer införde från hösten 2018 medarbetarsamtal i gupp för att ytterligare
stärka medarbetarnas samsyn och motivation till uppdraget. Detta genomfördes efter att
två enheter haft en pilot under läsåret 2017/2018.
Resultat:
De långa sjukskrivningarna, har via det systematiska rehabsystem som vi
implementerat, glädjande nog minskat från 10, 46% till ca 7, 91%. under perioden ht
2016- ht 2018 - årets siffror har vi ännu inte fått.
Korttidsfrånvaron fortsätter att sjunka förutom vid den stora influensaperioden i februari
där verksamheten fortfarande är extremt utsatt. Svårigheten att få vikarier påverkar så
medarbetare som är friska får en ökad arbetsbelastning i ett redan ansträngt läge.
Kommunens implementering av Time Care pool hoppas vi ska ge stöd till verksamheten
under hela året, men särskilt under den här perioden.
Rektorerna redovisar positiva effekter av medarbetarsamtal i grupp, samt av de interna
satsningar verksamhetsområdet gjort för att stärka kompetens, samsyn och känsla av
tillhörighet. Dessa insatser har enligt rektorerna gett ökad arbetsglädje och trygghet hos
medarbetarna, samtidigt som den tidigare omnämnda omorganisationen till mindre
barngrupper tillsammans med den ansträngda ekonomin motverkar den positiva
effekten.
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Förskoleenheternas kompetensutvecklingsplan

Påett övergripandeplan kan det systematiskakvalitetsarbeteti verksamhetsområde
förskolaillustrerasmed ovanstående
bild. Den visar de gemensamma
utvecklingsområden
som rektorsgruppentillsammansmed verksamhetschefen
för
förskolanarbetarmedtillsammans,för att öka likvärdigheteni förskolan,för alla barn.
Den ligger till grundför de gemensamma
utvecklingsinsatser
som organiserasbåde
centraltoch lokalt.
Varje rektor organiserarför sin lokala kompetensutvecklingsplan
utifrån de behovsom
finns i varje enhet.Dessabehovidentifierasvia utvärderingar,föräldraenkät,
medarbetarsamtal,
arbetsplatsträffaroch utvecklingsgrupperm.m. medutgångspunkti
skollagoch läroplan.

3.2 Barn
Barn
Förskola

Verksamhetsområde förskola

Brunna/Håbo -Tibble

Totalt antal barn den 15 april

1 -2 år

3 -5 år

Antal barn
med annat
modersmål

Antal barn
med behov
av särskilt
stöd

103

218

17

2+1

Norra Kungsängen

94

194

76

3

Östra Kungsängen

75

96

118

5

Västra Kungsängen

57

107

32

5

Östra Bro

92

242

ej angivet

8

111

217

305

16

Västra Bro
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Resultat och analys
Gruppernas sammansättning utgår ifrån vårt uppdrag att erbjuda en åldersrelevant
lärandemiljö och läromedel som är tillgängligt för barnen under hela dagen. Vårt arbete
med att organisera för minskade barngrupper ger både fördelar och svårigheter i detta
påbörjade arbete kring en organisation på vetenskaplig grund.
Vi ser ett ökat behov av anpassningar, för flera barn i vår verksamhet. Genom SPSMs
tillgänglighetsverktyg får vi stöd i att diskutera hur vi måste strukturera verksamhet och
lärmiljö, för att den ska vara tillgänglig för alla barn och med fokus på varje barns
förmågor. Genom samarbete med resursteamet med kontinuerliga uppföljningar,
handledning och utbildningen "utveckling och lärande i förskolan", centralt
organiserade föreläsningar och med två Barnhälsokonferenser som vi genomför med
verksamhetschef och resursteamet, kvalitetssäkrar vi arbetet kring barn med särskilda
behov. Rundabordskonferens är ett nytt arbetssätt för att systematiskt och säkert följa att
alla förskolebarn får det stöd de behöver för att tillgodogöra sig förskolans undervisning
och även säkerställa en god överlämning till förskoleklass.
Kompetensförsörjningsproblematiken och minskad andel förskollärare, som nämns i 3:1
Personal, är en risk där omsorgen om det enskilda barnet kan påverkas negativt och då
även alla barns rätt till utveckling och lärande.
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4

Rektors ledningsdeklaration

Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den
ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i
förskolan. Det innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att
förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i
läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter
som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare
genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska särskilt
uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller
särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de
utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och
stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i
förskolan har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet
med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Rektorn har ansvaret för
förskolans kvalitet. Lpfö 18.
Varje rektor har formulerat sin ledningsdeklaration som utgår från dennes ansvar och
uppdrag i läroplanen för förskolan. Utifrån denna deklaration har rektor lagt sin valda
organisation. Organisationen utvärderas sedan utifrån läroplanens förtydligande om
uppdraget. Leder den till önskat resultat eller behöver organisationen utvecklas och
förbättras?
Det systematiska kvalitetsarbetet är centralt tillsammans med ställningstaganden från
förskoleprogrammet kring att leda arbetet mot trygg bas, pedagogers nyckelbeteenden
för ökat lärande och utveckling utifrån förmåga, hos alla barn via kollegialt och
kooperativt lärande, pedagogisk dokumentation och ett tematiskt arbetssätt.
Rektorerna i förskoleområdet är alla erfarna och alla utom en (som kommer påbörja sin
utbildning 2020), har rektorsutbildning, vilket är ett krav från 1 juli 2019. Det finns en
tydlig vision att arbeta för alla barns bästa, utifrån hela uppdraget.
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5

Förskolans pedagogiska lärmiljö

Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila
och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara
tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden
samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Miljön i förskolan ska
erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger
ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Det
är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet
ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter.
Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och
intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.
Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i
arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens
utveckling, lärande och välbefinnande.
Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom
att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och
sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande
samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna
initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under
dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer. (Utdrag ur Lpfö 18)
Enligt Johansson & Pramling - Samuelsson (2003) skall den pedagogiska miljön vara en
miljö som stödjer och utvecklar barns kompetenser. Pedagogerna i vår verksamhet
behöver låta miljön förändras när det sker betydande förändringar i gruppen. Den miljö
som skapas skall stödja barns samlärande, och deras erfarenheter och kompetenser ska
ses som en tillgång i både det egna och kamraternas lärande.






Skapa tillgängliga och trygga lärmiljöer för alla barn och öka likvärdigheten
Planera och samordna materialval/inköp utifrån mer åldersnära gruppindelning
samt utifrån de kommunala förskolornas handlingsplan för giftfri förskola
Tydliggöra miljöer i form av rum/hörnor
Synliggöra flerspråkighetsperspektivet i alla delar av den pedagogiska miljön.
Skapa digitala miljöer för "Literacy" arbetet

I verksamheten pågår ett förändring- och utvecklingsarbete kring de pedagogiska
lärmiljöerna med fokus enligt det ovan beskrivna. Samtliga förskolor arbetar utifrån
sina lokala förutsättningar och gemensamma ställningstaganden. Under läsåret 18/19
har rektorerna tillsammans med verksamhetschef och samtliga utvecklingsledare gjort
verksamhetsbesök i varje förskoleenhet med syfte att öka samsyn och likvärdighet kring
förskolornas pedagogiska lärmiljö. En utgångspunkt har varit utbildningschefens
ställningstagande för att alla förskolor ska arbeta med Specialpedagogiska
myndighetens digitala verktyg för tillgänglig undervisning för alla barn i verksamheten.
Där ingår en utveckling och flexibillitet kring den pedaogiska/fysiska och psykosociala
lärmiljön som en central del som kräver ett systematiskt analys och åtgärdsarbete utifrån
barnsgruppens och det enskilda barnets behov. Rektorerna gav våren 2018 ett uppdrag
till alla utvecklingsledare att ta fram ett gemensamt policydokument för lärmiljöerna.
Detta är under arbete och förväntas bli klart under hösten 2019. Under året har fokus
legat på implementering av digitaliseringsplanen som förskolorna arbetat fram efter en
långsiktig plan som startades på Bett-mässan 2017.
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Resultat och analys
Varje enhet har utvecklat sina digitala mötesplatser under året.
Reflektioner, kompetensutveckling och ett tydligt fokus på tillgänglig undervisning för
alla barn har varit framgångsrik. Vi kan utläsa av enheternas Ska-planer att arbete
fortskrider i önskad riktning. En enhet beskriver: Genom besök i lärmiljön vid alla
förskolor kan vi se att den förändras och utvecklas utifrån barnens behov, intressen och
pågående projekt. Lärmiljöerna är under uppbyggnad sedan omorganisationen för
mindre barngrupper.
En enhet beskriver: Vi har arbetat fram en miljö som inspirerar till möten och
undersökanden, en plats man kommer till på morgonen som får barnen att förundras
och lockar dem in i ett meningsfullt sammanhang.
Man beskriver samtidigt hur arbetet mot minskade barngrupper inneburit en stor
arbetsbelastning - organisatoriskt och strukturellt. Nya lösningar har krävts och det har
inneburit merarbete för alla.
Gällande lärmiljön på förskolegårdarna och miljöer utanför förskolan, ser man generellt
inte samma pedagogiska utveckling som inomhus. Det blir därför viktigt att rikta ljuset
mot förskolegårdarna för att utveckla och tillgängliggöra lärmiljön även där. En enhet
beskriver: Sedan tidigare år har vi byggt och skapat olika utforskningsbara "stationer"
vid förskolornas gårdar, så som uteateljé/verkstad, en scen för lek, sång och dans,
station för utforskande med vatten, station för att bygga och konstruera. Vi vill "väcka
liv" i de gamla stationerna, utveckla och tillgängliggöra material för barnens möjlighet
till lek, utforskande och projekterande utifrån hållbar framtid/ekologisk känslighet.
Våra rumskoncept skall även finnas tillgängliga i lärmiljön på förskolornas gårdar.

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
Hur vi går vidare:
(Förslag från enheterna)
- Formulera klart den guide till miljöerna som är gemensam - framtagen utifrån dessa
syften och ställningstaganden av de pedagogiska utvecklingsledarna på rektorernas
uppdrag. Guiden innehåller frågor kring miljö, material utifrån "Pilen" som stöd för
pedagogerna att arbeta i den riktning förskolornas ledning vill se.
- Arbeta vidare med "uterummet" via processarbete lokalt på varje förskola och det
gemensamma utvecklingsområdet, arbetssätt i utemiljöerna kopplat till strävansmålen i
läroplanen (2018)
- fortsätta implementeringen av innehållet broschyren "Diggit", tillgänglig förskola för
alla barn via digitala verktyg.
Vår gemensamma vision är att utbildningen i förskolan blir tillgänglig för alla barn som
går hos oss, samt att barnen blir producenter (och inte konsumenter) av digitala verktyg
och medskapare i verksamheten generellt. Vi vill öka kontakten mellan förskolebarnen
och samhället. Det sker på olika sätt idag, bland annat via det pågående demensprojektet
och återbruksarbetet vi bygger i samarbete med bland annat Glasbolaget,
arbetsmarknadsenheten och näringslivsenheten.
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Förskolans värdegrund och uppdrag

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande
intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar
utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och
globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.
Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som
bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att
barnen ska få kännedom om sina rättigheter.
Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även stödjas
i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en
kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och främja de
nationella minoriteternas språk och kulturer. För döva barn, barn med
hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska
språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket. Barn med annat modersmål än
svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I
förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner
och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också
se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen.
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet
att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och
till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur
de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk
och social som miljömässig. (Utdrag ur Lpfö 18)
Förskolornas verksamhet vilar på en grundsyn av allas lika värde, där både barns och
pedagogers kompetenser tas tillvara och vi ser det gemensamma lärandet som centralt.
Vi vill att alla barn ska möta pedagoger som ser varje barn, respekterar och tillgodoser
deras behov. Vi vill att barnen ska få uppleva sitt eget värde och att vi på förskolan
tillämpar ett demokratiskt arbetssätt. Detta görs bland annat genom att barngrupperna
delas in i mindre grupper som skapar tid för varje barn. Att skapa en förskola som är
trygg och rolig handlar om många delar, men lärandeleken är en central utgångspunkt
för allt lärande i förskolan. Utveckling, lärande och omsorg ska bilda en helhet och
därför är det viktigt att vi har verktyg för att säkerställa att barnen får sina behov
tillgodosedda och att vi skapar meningsfulla sammanhang där barnen får leka sig till
lärande och utvecklas i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att varje barn utvecklar
öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar genom att ha ett demokratiskt och inkluderade
förhållningssätt. För att barnen ska få utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in
i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra använder vi gruppen och
omgivningen i våra projekt och visar att vi bryr och tar ansvar för varandra.
Pedagogerna är där viktiga förebilder. Barnen ska också få utveckla sin förmåga att
upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i
vardagen, vilket vi gör när vi samtalar och reflekterar ihop med barnen. Vi arbetar även
aktivt med att öka förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social
bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionsvariation. Genom vårt arbete i det gemensamma
projektet kring hållbar utveckling och i arbetat med Grön Flagg, konkretiserar vi för
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barnen hur viktigt det är att ha respekt för allt levande och visa omsorg om sin närmiljö.
Barn blir till i ett sammanhang, de är inte. De blir till i ett sammanhang med både
människor, miljö och material. Mycket av värdegrunden och förskolans uppdrag
grundar sig i våra förhållningssätt, varför detta är ett ständigt pågående och
kontinuerligt utvecklande arbete.
En rektor beskriver:
Värdegrunden arbetas med i många olika situationer som uppstår under förskoledagen.
Arbetet sker både i spontana situationer som uppstår men också i planerad
undervisning, då ofta i mindre grupp. Under en förskoledag ges barnen många olika
tillfällen till att ingå i demokratiska processer och beslut.
Vårt lokala Förskoleprogram (2016) betonar avdelningen som trygg bas och
pedagogens förhållningssätt genom nyckelbeteenden, båda dessa begrepp vilar på
vetenskaplig grund. Genom att tillsammans reflektera kring Förskoleprogrammets
innehåll, får medarbetarna i verksamheten möjlighet att skapa samsyn, att förstå och
definiera begrepp på samma sätt.
En annan rektor skriver:
Enheten har en vald struktur för samtal kring varje barn med vårdnadshavare i
samband med inskolning, uppföljning och utveckling. Språkkartläggning ingår i dessa
samtal. Samtal kring barn med extra ordinära behov ska ske regelbundet i stöd av
kartläggning och handlingsplaner. Barngrupperna erbjuder metodik som stödjer
barnens integritet och uppmuntrar verktyget "Stopp - handen". Pedagogstöd skall
prioriteras nära barnen i samtal kring att tycka/vilja olika, fysiskt negativa handlingar
eller exkludering.
Att arbeta med likvärdigheten mellan olika förskolor kring till exempel hur man möter
barn via ett interkulturellt förhållningssätt och med språkkartläggningar, där varje barns
"hemkultur" och modersmål väcker nyfikenhet och familjerna välkomnas att dela med
sig av sin kultur och sitt språk, är ett prioriterat mål hos samtliga enheter i 2019/2020
års systematiska kvalitetsarbete.
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7

Målområden

7.1 Normer och värden
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk
vardaglig handling i olika sammanhang.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra,
• förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och
livsfrågor i vardagen,
• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,
och
• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
(Lpfö 18)

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen
Förskoleverksamheten arbetar för att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet
och ansvar genom att ha ett demokratiskt och inkluderande förhållningssätt. För att
barnen ska få utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors
situation samt vilja att hjälpa andra använder förskolorna gruppen, omgivningen och
omvärlden. Pedagogerna fungerar tillsammans med barngrupperna som viktiga
förebilder. För att barnen i verksamheten ska få utveckla sin förmåga att upptäcka,
reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
samtalar och reflekterar pedagogerna tillsammans med barnen. Reflektionen,
tillsammans med pedagogisk dokumentation där dokumentation av olika slag ges
tillbaka till barnen, i syfte att fördjupa deras möjlighet till nya frågor, tankar och
reflektioner, utgör en viktig del av lärandet i förskolan. Förskolorna arbetar med
systematik, via olika återkommande aktiviteter, med att öka förståelse för att alla
människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning.
Då trygghet enligt Broberg m fl. (2012) är en förutsättning för lärande och forskning
visar att otrygga barn inte kan utforska och lära utan de behöver först få sina behov av
trygg anknytning tillgodosedda. Barn i vår verksamhet behöver känna att det finns en
vuxen i närheten som kan stödja och uppmuntra dem när de stöter på utmaningar och
svårigheter. Det är därför av stor vikt att samtliga förskolor arbetar mycket medvetet
med att skapa en trygg bas för alla barn.
Uppdraget i "normer och värden" är att betrakta som ett förhållningssätt i mötet och
bemötandet. På förskolorna är det naturliga och självklara sättet att möta och bemöta
alla utifrån allas lika värde och att ge alla barn möjligheter efter sina behov och
intressen. Det är också viktigt att på olika sätt i vardagshandling förmedla detta
förhållningssätt, så att det blir ett lärande av de normer och värden som utbildningen ska
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stå för. Samtliga rektorer beskriver att detta är centralt i deras verksamhet och ett
ständigt fokus ligger på, att från olika aspekter lyfta frågan om normer och värden,
oavsett vilka andra delar av läroplanen man arbetar med för stunden.

Resultat och analys

92 % av vårdnadshavarna anser att deras barn är tryggt i förskolan, en ökning från 2018
men vi nöjer oss inte med detta utan vill öka resultatet. Trots att verksamheterna
beskriver ett flerårigt arbete med att synliggöra arbetet för att motverka kränkningar och
mobbing i förskolorna syns det fortfarande inte i enkätsvaret, utan ligger på 70%.
Samtliga rektorer lyfter att detta är ett utvecklingsområde som måste drivas lokalt.
Huvudmannen följer detta via SKA-rapporten och nästa föräldraenkät 2020.
Många förskolor får fortsatt renovering, vilket har påverkat bilden av barnens
arbetsmiljö vilket syns i enkätresultatet ovan. Frågan om arbetsro och lärmiljöer är ett
ständigt pågående arbete både på lokal och central nivå. I stort har barnens arbetsmiljö
ständigt förbättrats sedan 2015 då att arbete kring detta initierades.

Förskoleenheternas prioriterade målområden
Namn på prioriterat och mätbart mål

Rektors bedömning (pågående / uppnått och
avslutas)

Enkätresultatet ökar, jmfr 2018, på frågan; Mitt barn är
tryggt i förskolan

pågående

Alla förskolor arbetar med "trygg bas" utifrån
förskoleprogrammets definition

pågående

Plan mot diskriminering och kränkande behandling med
fouks på att kartlägga och åtgärda finns på alla förskolor

pågående
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Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
Gemensamma aktiviteter under året 19/20 kring Normer och Värden:




Arbetet med högre enkätsvarsfrekvens och bättre resultat intensifieras.
Arbetet med Trygg Bas lyfts i internutbildningar för all personal.
Fortsatt stöd till arbetet med de lokala planerna mot diskriminering och
kränkande behandling via föreläsning, diskussioner och workshops på
rektorernas verksamhetsmöten. (Inklusive fokus på barnkonventionen som blir
lag från januari 2020).

Arbetet med ovanstående ska svara på frågan: Är alla barn trygga? Hur vet vi det?

7.2 Omsorg, utveckling och lärande
Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som
arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och
kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska,
praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv
diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden.
Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap
är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta,
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.
Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att
skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett
temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.
Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse
för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att
inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och
progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning.
Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få
möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och
reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem
möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska
uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och
omsätta idéerna i handling. (Lpfö 18)

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen
Läroplanen beskriver att barns lärande kan bli både mångsidigt och sammanhängande
genom ett temainriktat arbetssätt. Genom det arbetssätt alla rektorer har valt (att arbeta i
projekt, där läroplanens målområden vävs in i projekten och arbetet med pedagogisk
dokumentation som grund för reflektion) skapas ett sammanhang för både barn och
pedagoger. Med ett projekterande förhållningssätt menas att verksamheten ger barnen
möjlighet att under en längre tid fördjupa sig i något ämne som intresserar dem. Ett
tvärvetenskapligt arbetssätt gör det möjligt för pedagogerna att väva in alla
strävansmålen i projektet, dvs undervisningsuppdraget samtidigt som barnen ges ett
reellt inflytande i vardagen i våra förskolor.
Samtliga rektorer har en handlingsplan för sitt arbete med digitalisering, med stöd av
staben i syfte att öka likvärdigheten kring användande och syfte med digitala verktyg i
förskolan. Digitaliseringsuppdraget i förskolan är första steget mot en likvärdig och
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tillgänglig utbildning för alla barn. Därför har rektorer, utvecklingsledare tillsammans
med digitalistan och verksamhetschef identifierat minsta gemensamma nämnare utifrån
uppdraget. Vad ska alla barn i våra förskolor få uppleva och lära sig när det gäller
digitaliseringsverktyg. I underlaget tar vi bland annat ställning för att barn ska vara
producenter och inte konsumenter av digitala verktyg.
Den pedagogiska planeringen ger en lägesbeskrivning kring barnens intressen och
nyfikenhet vilket ska kopplas till val av aktiviteter, arbetssätt och till val av
lekaktiviteter. Detta kopplas sedan till vad det är pedagogerna vill uppnå, vilken önskad
utveckling de önskar se hos barnen med utgångspunkt i läroplanens
strävansmål/utbildning. Att hitta balansen mellan att följa barnens tankar och teorier och
tillföra ny kunskap och nya utmaningar så lärande uppstår, är en utmaning som kräver
kunniga och medvetna medarbetare. Varje barngrupp behöver därför ledas av en
förskollärare.
För att följa barns lärprocesser används pedagogisk dokumentation som är ett redskap
för reflektion för barn och pedagoger. Det gör det möjligt att se tillbaka, tänka igenom
och förstå mer av det som händer i en lek/process. Barnen kan återberätta vad de gjort,
vilka strategier de prövat eller var de fick sina idéer ifrån. Pedagogerna kan samtala om
händelseförlopp, göra kopplingar till teorier samt reflektera över sin egen roll. För ökad
medvetenhet och rolltydlighet är ledarskapet på alla nivåer i förskolan framlyft i
kommande utvecklingsinsatser på huvudmannanivå (se kompetensutvecklingsplan samt
text under fliken Personal).
Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för det fortsatta arbetet och ska
enligt förskolans läroplan (2018) samt förskoleprogrammet, vara vägledande i
utvecklingsarbetet på förskolorna. Satsningar har gjorts både centralt och lokalt med
detta sedan 2016. Arbetet har varit en viktig del av utvecklingen av det systematiska
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.
Ett gemensamt projekt har startats i syfte att dels utveckla en gemensam förmåga till
pedagogisk dokumentation och dels för att skapa ett kollegialt och kollektivt lärande
kring hur processer drivs på bästa sätt. Projektet utgår från Hållbar utveckling som är ett
mål i sig, men som även ger utrymme för hela läroplanens alla strävansmål.
Hållbar utveckling skrivs fram i den nya läroplanen för förskolan (2018) och ligger
hela verksamhetsområdet varmt om hjärtat, det pågår ett oförtrutet arbete med
gemensamhetsprojektet Hållbar framtid pågår. Dels via det fortsatta arbetet med
Handlingsplan för giftfri förskola (UN 2016), samt via Grön Flagg arbetet där alla
förskolorna är certifierade. Detta är kopplat till arbetet med de "Globala målen" och
kommunens mål för miljöledningssystemet. Se bilaga: Checklista - miljömål
Under hösten 2017 var ledningsgrupperna för förskolorna tillsammans med
verksamhetschefen på en konferens, samt handledning kring hur vi kunde gå vidare med
det arbetet. Under läsåret 18/19 pågick ett gemensamhetsprojekt där våra femåringar
tillsammans med kommunens lokala glasbruk (Glasbolaget) arbetar med projektet "Från
sand till glas". Arbetet skedde utifrån återbrukstanken där återvunnet glas smälts ner och
används igen. Temat var utifrån ett projekt kring "Trumgräshoppan" som finns i
Upplands-Bro och är rödlistad. Arbetet stärkte möjligheten att arbete med begreppet
"ekologisk känslighet" hos barnen. Projektet avslutades med en stor utställning i
Konsthallen i Kungsängen, samt i Brohuset.
Vi tror på ett lärande där barnen är medskapare och producenter vilket
samarbetsprojektet möjliggjorde. Nu, hösten 2019, pågår samtal om vad som blir nästa
steg i gemensamhetsarbetet.
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Reflektionentillsammansmed barnenhar ett högt pedagogisktvärde.Barnenutvecklar
sin förmåga att utforska,ställafrågor och samtalaom sinaupplevelseroch erfarenheter
tillsammans.Det är här pedagogeroch vårdnadshavare
kan seprogressioneni varje
barnslärandeoch utveckling och framförallt där barnensjälvakan få syn på sitt lärande.
Arbetet mednyckelbeteenden
utifrån skolverketsforskning(förskoleprogrammet2016)
hospedagoger,som stärkerbarnsmöjlighet till lärande,kallar vi ett undervisande
förhållningssätt.Visionenär att dettaförhållningssättskafå genomsyraverksamheten
utifr ån barnensbästa.

Resultat och analys

Av resultatenfrån våga-visa kan vi utläsaatt 94% av vårdnadshavarn
a anseratt
verksamhetenär stimulerandeför derasbarn.90% anseratt personalenär engageradi
derasbarnsutveckling.Detta är fina resultat,då avvikelseralltid kan förekommaav
olika anledningar.Dessafinns beskrivnapå ol ika platseri dettadokument. Den stora
utmaningenkvarstårfrån 2017/2018nämligenatt synliggöraoch vidareutvecklaarbetet
medhandlingsplanenför flerspråkigabarnoch Interkulturellt förhållningssätt.Detta
arbeteär i full gång,men en likvärdighetmellanförskolornasaknasän och behöver
växafram underkommandeläsår.Detta är därför ett fortsattgemensamtoch prioriterat
arbetepå lokal och centralnivå.
I juli 2019 träddeden nya läroplanenför förskolani kraft, därför kommerarbetetmed
implementeringatt behövafortgå under läsåret19/20.Det undervisande
förhållningssättetär centralt,men ävenleken och omsorgenom det enskildabarnet.

Förskoleenheternas prioriterade målområden
Namn på prioriterat och mätbart mål

Rektors bedömning (pågående / uppnått och
avslutas)

Alla förskolor arbetar utifrån tillgänglighetsverktyget där
de digitala verktygen ingår som ett verktyg av många

Pågående

Alla förskolor arbetar efter den gemensamma
handlingsplanen för flerspråkiga barn och interkulturellt
förhållningsätt

Pågående

Implementeringsarbetet av Lpfö (2018) fortsätter lokalt,
men även centralt via arbetet med förskoleprogrammet särskilt fokus på Nyckelbeteenden (Se bilaga).

Pågående
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Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
Vi kommer behålla vårt fokus på tillgänglig undervisning för alla barn via:
Digitaliseringsuppdraget - Barnen har fått nya erfarenheter, kunskaper och förståelse
för naturkunskap, matematik och teknik genom att använda och möta digitala verktyg
som lärplatta, dokumentkamera, mikrofon, diktafon och digitala musikinstrument i
undervisningen. Vi kommer därför att fortsätta utmana i den pedagogiska utvecklingen
och lärandet för både barn och pedagoger. Vårt samarbete med SPSM kring tillgänglig
undervisning för alla barn, genom digitala verktyg, fortsätter och det ger resultat ut i
verksamheten med barnen. Just nu bekostar stadsbidraget en digitaliseringshandledare
per enhet i projektet samt en 40% central handledartjänst. Arbetet med fortsatt
implementering av MGN (minsta gemensamma nämnare) i arbetet med barns lärande
och utveckling fortsätter även det enligt strategin. Fortsättningsvis under 2019/2020
kommer olika internutbildningar erbjudas till våra medarbetare för att alla ska kunna
uppnå målen bland annat från skoldatateket, resursteam och projektledaren för Diggit
(om projektet får nya medel från SPSM fortsätter vi även hela 2020).
Flerspråkiga barn - Då enkäten visar att vi har ett arbete att göra gemensamt kring
språkutvecklande arbetssätt generellt och flerspråkighet specifikt, kommer
implementering av den gemensamma handlingsplan som arbetats fram, vara en central
och viktig del av kommande läsår. Processen kring implementering är påbörjad, men
det systematiska kvalitetsarbetet visar att enheterna kommit olika långt. En del enheter
genomför redan språkkartläggningar av alla barn vid inskolningen, medan andra inte än
kommit igång med det. Därför är det ett fortsatt prioriterat mål för hela
verksamhetsområdet.
Arbeta vidare med intern kompetensutveckling av våra förskollärare kring deras
ledningsuppdrag i barn- och medarbetargrupp i syfte att stärka utbildnings- och
likvärdighetsuppdraget, samt stärka barnskötarna i uppdraget utifrån läroplansuppdraget
och det lokala förskoleprogrammet.
Arbetet med ovanstående ska svara på frågan, erbjuder verksamheten ett undervisande
förhållningssätt utifrån varje barns behov? Får alla barn den utbildning de har rätt till?

7.3 Barns inflytande
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina
egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande.
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till
grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin
situation
, • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i
enlighet med dem.
(Lpfö 18)
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Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen
Barnen i förskoleverksamheten ges stor möjlighet till ett reellt inflytande över
förskolans pedagogiska lärmiljöer och verksamhetens projektarbeten som grundar sig på
barnens intressen. Organisationsförändringen mot minskade barngrupper utifrån
skolverkets rekommendationer bidrar till att barnen generellt ges större talutrymme.
Det finns många olika former för barnens inflytande i vardagen på förskolorna:




reflektioner tillsammans, barngrupp och vuxna, där barnens idéer och hypoteser
bidrar till utvecklingen av verksamheten och till det kooperativa lärandet.
olika former av samråd där barns tankar och åsikter tas tillvara och bidrar till
utvecklingen i våra förskolor.
Via den pedagogiska dokumentationen får pedagogerna syn på barnen och deras
intressen och på detta sätt kan även de yngsta barnen komma till tals, även om
de inte har ett talspråk.

En rektor beskriver:
Barns möjlighet till inflytande handlar om vårt förhållningssätt, hur vår barnsyn ser ut
och vilka ställningstaganden vi gör omkring pedagogik, arbetsätt och miljö. Att barnen
ges möjlighet till inflytande handlar också om projektets gång och vilka fördjupningar
vi väljer att erbjuda barnen utifrån deras visade intresse. Om pedagogerna lyssnar till
och synliggör barnens intressen och tankar så ges de inflytande över verksamhetens
utformning.
Detta är ett konkret exempel på hur förskolan ger barn inflytande i verksamheten på
förskolan både på kort och på lång sikt. Barnen blir en del av det systematiska
kvalitetsarbetet och medskapare av vardagsarbetet i förskolan. Vi ser att detta skapar en
känsla av meningsfullhet, tillhörighet och autonomi för barnen.
Något som enligt forskning visat sig viktig för motivation och glädje (Deci &Ryan mfl.
2001).

Resultat och analys

För att vårdnadshavare ska se att förskolan arbetar med att träna barnen i att ta ansvar
behöver pedagogerna bli tydligare i att visa detta arbete till vårdnadshavare genom
dokumentation och daglig information av verksamhetens innehåll. Det är i stort sett
samma resultat som i enkäten 2017. Då förskolornas projekterande- och utforskande
arbetssätt utgår till stor del från barnens intressen och verksamheten löpande
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dokumenterar barnens lärande och återkopplar detta i många olika former (Bloggar,
Bilder, Filmer V- klass, föräldramöten och utvecklingssamtal), till både barn och
föräldrar att ta del av, är resultatet av föräldraenkäten 2019 förvånande.
Vi kan konstatera att arbetet med att synliggöra arbetet med barns inflytande och ansvar
måste fortsätta. Bara genom att fortsätta att förtydliga utbildningsuppdraget som
förskolan haft sedan 2011, kan detta uppnås. Vi hoppas att arbetet med den nya
läroplanen som gäller från juli -19 ska bidra till förtydliganden och väcka nytt intresse
hos vårdnadshavarna för verksamhetens innehåll.

Förskoleenheternas prioriterade målområden
Namn på prioriterat och mätbart mål

Rektors bedömning (pågående / uppnått och
avslutas)

Utveckla och vidare synliggöra enkätens fråga -Mitt barn
tränas att ta ansvar i förskolan

pågående

Utveckla och vidare synliggöra enkätens fråga -Mitt
barns tankar och intressen tas tillvara

pågående

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
Då målen är gemensamma kommer rektorerna få dela med sig av goda exempel till
varandra på kommande verksamhetsmöten.
Verksamheten behöver ge vårdnadshavare tydligare information och dokumentation om
hur barnen tränas i att ta ansvar i förskolan - hur detta ska göras lyfts i rektorsgruppen
under läsåret.
Verksamheten behöver tydligare kommunicera ut till vårdnadshavare om hur man
lägger upp verksamheten och hur man följer barnens tankar och intressen - hur detta
ska göras lyfts i rektorsgruppen under läsåret

7.4 Förskola och hem
Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter
sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare
vilka mål som utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till
inflytande och förståelse för förskolans uppdrag. Det är viktigt att alla som ingår i
arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla
relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen.
I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa,
kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.
Förskollärare ska ansvara för att
• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de
nationella målen,
• vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
Arbetslaget ska
• ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,
• vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar
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för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande
• föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och
lärande samt genomföra utvecklingssamtal
• hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens
integritet.

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen
Information ges idag via vår lärportal V-klass till alla vårdnadshavare. Viss information
översätts till de mest förekommande språken som i dagsläget är engelska, arabiska,
finska och spanska.
Vid varje förskola finns föräldraråd i någon form, som håller möten ett antal gånger per
läsår. I rådet ingår föräldrarepresentanter från varje avdelning, där sådana finns, samt
representant från förskolans ledning. Det centrala förskoleråd som leddes av
utbildningsnämndens ordförande och där utbildningschef, samt verksamhetschef för
förskolan deltog, är nu nedlagt och sedan våren 2019, ersatt av att nämndens ordförande
besöker föräldrarådsmöten på enheterna.
Föräldramöten för information och diskussion om verksamheten lokalt, sker minst en
gång per år. Vid behov sammankallar rektorerna till extra möten. Vid synpunkter och
klagomål agerar man snabbt för att ta hand om detta.
Förskolorna erbjuder föräldrarna minst ett utvecklingssamtal per läsår vilket är vad som
anges i läroplanen. Det finns en systematik i genomförandet av samtalen i syfte att
främja en ökad fortlöpande dialog med tydlig inriktning mot barnets trivsel, utveckling
och lärande, samt att på bästa sätt skapa en samsyn för barnets behov, utveckling och
utbildning. I systematiken ingår att dokumentera hur verksamheten svarar mot barnets
behov, utmanar intressen och utvecklar förmågor. I utvärdering med medarbetare
framkommer det att detta är tidskrävande, men att det bidrar till en tydlighet, röd tråd
och utveckling som är positivt för både barn, vårdnadshavare, pedagoger och
verksamheten. En framgångsrik metod där det enskilda barnets förändrade kunnande
synliggörs.
Ett arbete med att ta fram gemensamma dokument kring utvecklingssamtal har gjorts
och dessa används nu.
I och med att förskolan har en ny läroplan som träder i kraft från 1 juli 2019 kommer
information kring detta att delges vårdnadshavare på olika sätt. Varje rektor ansvarar för
att informera.

Resultat och analys
Rektorernas systematiska kvalitetsarbete visar att många pedagoger är skickliga i att
följa barnens utveckling och lärande och kan på ett utmärkt sätt diskutera detta med
föräldrar. Årets föräldraenkät visar på en mycket hög nöjdhetsgrad, men det finns några
frågeställningar där det finns anledning att arbeta vidare i dialog med våra
vårdnadshavare. Dessa frågor ur enkäten är:
1. Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns språk
2. Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för matematik
3. Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar
För att få en högre nöjdhetsgrad i ovanstående frågor krävs ytterligare utveckling inom
varje område. Det krävs att pedagoger berättar mer och visar på konkret för barnen, hur
Utbildningsnämnden, SKA-rapport förskola 2018-19

24(41)

man arbetar med dessa frågor, visar på exempel i den pedagogiska dokumentationen
och i utvecklingssamtalen. Arbetat med nyckelbeteenden som redovisats tidigare i detta
dokument hänger samman med detta utvecklingsområde. Även behovet att fortsätta
synliggörandet av plan mot kränkande behandlingar kvarstår, men redovisas på annan
plats i detta dokument.
Det är sedan länge ett utvecklingsområde att öka andelen vårdnadshavare på
föräldramöten och föräldraråd. Enheterna har provat många olika former och tider för
att nå målet med ökat deltagande.
En rektor beskriver:
Vi har arbetat utifrån förra årets resultat och har strävat efter ett ökat
föräldrainflytande. I höstas bjöds vårdnadshavare in till föräldramöte där de
tillsammans med pedagogerna hade en dialog om barnens trygghet, utveckling och
lärande och enhetens gemensamma projekt om hållbar framtid/ekologisk känslighet.
Utifrån denna form av föräldramöte/intressesamtal har vi fått positiv feedback både
från vårdnadshavare och medarbetare. "Det roligaste föräldramöte jag någonsin varit
på" var den spontana reflektionen från en vårdnadshavare.
Vi ser fortfarande en låg närvarofrekvens vid F-rådsmöte. Trots insatser som att
tidigarelägga mötet för att vårdnadshavare ska kunna ha kvar barnet i förskolans
verksamhet under tiden mötet pågår.
Vi kan generellt se att det är allra svårast att locka vårdnadshavare till möten i
socioekonomiskt svaga områden. Detta gör det angeläget att skapa mer avslappnade
mötesformer för vårdnadshavare inom förskolans verksamhet. Inkluderingen i det
svenska samhället börjar för många i förskolan.

Förskoleenhetens prioriterade målområden
Namn på prioriterat och mätbart mål

Rektors bedömning (pågående / uppnått och
avslutas)

Öka andelen närvarande vårdnadshavare på
föräldramöten och föräldraråd på alla enheter

pågående

Öka svarsfrekvens på Våga Visa enkäten 2020 jmf med
2019 på alla enheter

pågående
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Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
Hösten2019startadesmed en gemensaminspirationsföreläsning
för rektoreroch
utvecklingsledare.Tematvar att nå fler vårdnadshavare
och väckanyfikenhetpå
förskolansarbetesamtöka känslanav trygghetför vårdnadshavare
att besökaförskolan.
Ökadinkluderingoavsettspråkoch etnicitet.Nackakommunberättadeom ett
förskoleprojekti samarbetemedett konstmuseumi New York.
Förberedelserinför nästaenkätomgångbehöverplanerasi god tid, dvs underhösten
2019.Då rektorernaönskaren högresvarsfrekvens2020.
Dela med sig av godaexempelför att öka närvaropå mötensamtöka svarsfrekvenspå
enkäten.Detta kommeringå i det gemensamma
arbeteti rektorsgruppenunder ledning
av verksamhetschef
på verksamhetsmötestid
i november/december.
En rektor beskriversitt arbetemedföräldrasamverkan
såhär:
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7.5 Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem
Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.
Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper,
erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang,
kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas
samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför
övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (Lpfö 18)

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen
Alla förskolor har en fungerande handlingsplan framtagen i områdesgrupper med
rektorer för förskola och grundskola. Utbildningskontoret har sedan hösten 2016 en
kommungemensam plan för övergångar från förskola till skola utifrån Skolverkets
riktlinjer. Detta i syfte att kvalitetssäkra arbetet och öka likvärdigheten för kommunens
alla barn och vårdnadshavare.
Den nya planen har använts av samtliga enheter från och med läsåret 2016/2017 och
enheterna upplever att övergångarna fortsatt fungerat bra.
Så här beskriver en rektor det:
Handlingsplanen är ett väl fungerande dokument, som ger pedagogerna en inblick hur
processen inför övergången till skolan fungerar, samt ökad förståelse mellan de olika
skolformerna. Barnen får ett fungerande avslut i förskolan och en bra start i skolan.
Övergångssamtalet har underlättat för barn, vårdnadshavare och skolan, då de får en
mer sammansatt bild av barnens framtida behov.

Resultat och analys
Utvecklingsområden utifrån analys av våra gemensamma styrkor och svagheter:
Det finns ett fungerande samarbete till stöd för barns kontinuerliga utveckling och
lärande i förskolan, grundskolan och med fritidshem. Vi har i kommunens verksamheter
nätverksmöten, besök på skolgårdarna, möte med klasslärarna och överlämningssamtal.
Utvärderingarna leder till att brister rättas till och inte leder till onödiga misstag.
Rektorerna upplever att den gemensamma handlingsplanen fungerar väl.
Barnhälsokonferenserna i verksamhetsområdet där förskoleteamet, resursteamets chef,
verksamhetschef förskola samt rektorer deltar, kvalitetssäkrar övergångarna mellan
skolformerna ytterligare. Vi kan se att vi blivit bättre på övergångar tack vare våra
åtgärder.
Ett område som kvarstår är att ytterligare öka samarbetat mellan förskolor för barn som
skall gå till förskoleklass. Träffar mellan barn som ska till samman skola på hösten kan
med fördel organiseras för i hela kommunen. Idag finns ett sådant samarbete mellan
förskolorna i Bro. Där man upplever att barnen känner sig ännu tryggare inför
övergången till skolan, tack vare dessa träffar.
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Förskoleenheternas prioriterade målområden
Namn på prioriterat och mätbart mål

Rektors bedömning (pågående / uppnått och
avslutas)

Samarbete mellan förskolor i Kungsängen kring
femåringar, med skolplacering på samma skola på
vårterminen före skolstart.

ej påbörjat

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
7.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet
med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att
förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen. För att stödja och utmana barn
i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet
samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap
om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i
verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som
intressant, rolig och meningsfull. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur
förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan
utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.
Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet
sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att
förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha
roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga
utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv.
Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.
(Lpfö 18)
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Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen

Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) via kvalitetsdialog med
huvudmannen.
Under våren 2019 genomförde skolinspektionen en granskning av huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete gentemot förskoleverksamheten. Granskningen lämnade
inga synpunkter från inspektionen, vilket vi tolkar som ett mycket gott betyg av hur vi
genomför arbetet i enlighet med årshjulet ovan.
Huvudmannen besökte under mars 2019 en förskola i varje enhet och tittade då även på
lärmiljöerna vid besöket. Vi önskade vid besöket träffa ledningsgruppen. Varje
förskolechef beslutade om vilka som hade möjlighet att delta. Frågor lyftes utifrån
gemensamma utvecklingsområden i enheternas SKA-rapporter 2018, som
huvudmannen identifierade vid uttagandet av enheternas SKA-rapporter i januari 2019.
Nedan redovisas svar från dialogerna, fråga för fråga.
1. Beskriv hur enheten arbetar med implementering av handlingsplan flerspråkiga
barn (inkl. Hur många barn med annat modersmål än svenska har enheten? Vilka
språk finns representerade?)
Samtliga enheter arbetar med implementeringen – någon började arbetet i augusti 2018
och någon är precis i startgroparna, men har en plan för hur arbetet ska gå till. Arbetet
följs upp av huvudmannen i juni via en forms-enkät med två frågor:
2. Beskriv hur arbetet med observationer av nyckelbeteenden (utifrån tidigare
givet uppdrag) ska gå till, i enheten.
Samtliga enheter har en strategi för hur arbetet med nyckelbeteenden ska gå till på
enheten. Nyckelbeteenden är ett undervisade förhållningssätt hos pedagoger som enligt
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skolverkets forskning (2016) leder till ökat lärande hos barn. Observation utifrån
nyckelbeteenden ska göras i varje enhet utifrån ett givet observationsprotokoll, i tre
olika åldersgrupper 1-2 års grupp, en 3-4 års grupp, samt en 5-års grupp.
Huvudmannen följer upp detta i början av juni via en avstämning av det uppdrag
enheterna fick i januari 2019 från Kaj Söder Utbildningschef. I syfte att synliggöra
kvaliteten i förskolans undervisning.
3. Beskriv enhetens arbetet med tillgänglig undervisning för alla barn, utifrån
SPSMs tillgänglighetsverktyg och Diggit-projektet
Samtliga enheter har strategier för arbetet med tillgänglighetsverktyget. Det ser väldigt
olika hur man löst detta och vi är ense om att det viktigaste är att dialogen utifrån de
olika områdena i verktyget är levande i arbetslagen och att detta leder till utveckling av
tillgänglig undervisning för alla barn. Frågan om åtgärder för förebyggande av
kränkning och diskriminering behöver ses över – vad som gäller nationellt är lite oklart.
Diggit 2.0 är i full gång, alla är engagerade och det ger goda ringar på vattnet i alla
förskolor. En dela-med-sig-kultur finns synlig i hela förskoleområdet. Broschyren med
minsta gemensamma nämnare kring digitaliseringsarbetet delas i dagarna ut till samtliga
anställda.
4. Visa ett konkret exempel (gärna via pedagogisk dokumentation) på hur enheten
arbetar transdisciplinärt och med lärarledda målstyrda processer utifrån
läroplanens strävansmål
Fem enheter hade förberett en presentation av ett exempel som på ett tydligt sätt visade
på hur arbetssätt i projekt blir tvärvetenskapligt /transdisciplinärt och där alla områden i
läroplanen kunde synliggöras i dokumentationen.
5. Vilka är enheternas styrkor?
- Stolthet över den egna enheten.
- Medarbetarnas kompetens och engagemang.
- Arbetssättet med projekt och processberättelser.
- De utvecklade pedagogiska lärmiljöerna som stöder uppdraget i Lpfö.
- Organisation för minskade barngrupper.
- Ledningsgruppernas ökade samarbete, som ger mycket energi till hela förskolans
verksamhet. HEP helt enkelt.
- tydlig ledning med vilja, kompetens och vision.
6. Vilka är enheternas största utvecklingsområden?
- Hålla i arbetet med barnhälsokonferenser, trygg Bas, tillgänglighetsverktyget.
- Fortsätta arbetet med gemensamma ställningstaganden och arbetsmiljön.
- Öka förståelse för hela uppdraget i Lpfö och undervisningsbegreppet via
nyckelbeteenden.
- Förtydliga arbetet med diskriminering och kränkande behandling.
- Fortsätta och förtydliga det didaktiska arbetet med ett interkulturellt förhållningsätt.
- Fortsatt arbete med rolltydlig organisation.
- Arbetsmiljön och samverkan kring denna.
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7. Inom vilka områden behöver ni stöd från huvudmannen under kommande år?
- Bättre förutsättningar i form av ökad ram.
- Fortsatt stöd med samordning av gemensamma utvecklingsområden.
- Ökat administrativt stöd för förskolornas styrning och ledning i samband med
förskolornas förtydligade undervisningsuppdrag.
Vi genomförde även en större genomlysning av varje enhets arbete med implementering
av pedagogernas nyckelbeteende för ökat lärande hos barnen i verksamheten.
Observationer i barngrupp utifrån ett gemensamt observationsprotokoll med analys av
båda arbetslagen, samt av ledningen delades med verksamhetschef via en forms-enkät i
juni 2019. Resultatet visade på både kvalitet och förbättringsområden.
24 förslag till förbättring för ökat lärande och ökad kvalitet utifrån enkätsvaren:
1. Öka rolltydligheten mellan pedagoger.
2. Bättre förberedelser för att öka barns lärande tex genom att erbjuda detaljer som ökar
barns intresse, fördjupar intresset.
3. Tydlig introduktion och god balans mellan olika uttryckssätt för att ge barnen många
möjligheter att lyckas och lära och behålla sin nyfikenhet.
4. Mer medvetet bjuda in barnens frågor, stanna upp och resonera och se barnens idéer
och tankar som en resurs i stunden.
5. Öka antalet öppna frågor till barnen – Hur, Vad, När, Varför?
6. Säkerställa arbetet med interkulturellt förhållningssätt och tillgänglig förskola så alla
barn oavsett ålder och språk inkluderas och får en likvärdig utbildning
7. Gemensam plan för kommunikationen i V-klass, samt via kommunikationsstabens
tjänster för att synliggöra förskolans uppdrag och barns lärande.
8. Lyfta fram och utveckla arbetssättet med de yngsta barnen.
9. Lyfta fram betydelsen av att pedagogerna delar med sig av egna erfarenheter och
tillför nya kunskaper till barnen.
10. Organisera för kompetensutveckling, reflektionstid mm även för barnskötare utifrån
ett undervisande förhållningssätt via bland annat nyckelbeteenden.
11. Fortsätta arbeta/reflektera för att öka förståelse och samsyn kring begrepp som
”undervisande förhållningssätt”, ”undersökande förhållningssätt” och ”pedagogstyrd
verksamhet”. Likheter och skillnader?
12. Fler samtal på alla nivåer, om hur vi kan förbättra kommunikation med
vårdnadshavare.
13. Dela med oss mellan ledningsgrupperna av goda exempel, på hur varje enhet valt att
arbeta med att omsätta de teoretiska begreppen till praktisk handling. Hur gör du hos
dig? Vad är framgångsrikt?
14. Arbeta med dilemman kring när man som pedagog ska vara upplysande och när man
ska ställa öppna frågor och avvakta för att öka förståelsen för uppdraget och ökad
yrkesskicklighet.
15. Ta tydlig ställning för barnsyn och förhållningssätt och göra det begripligt för alla.
16. Träna upp förmågan att ge konstruktiv feedback. Professionell inte privat!
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17. Reflektera tillsammans kring frågan: Vad händer med likvärdigheten i
rutinsituationerna? Lunch, vila, blöjbyten och hur vi ser på tiden på gården?
18. Vi måste arbeta mer kring vår likvärdighet kring
förhållningssätt/nyckelbeteenden/projektarbete. Hur får vi dagen att hänga ihop för
barnen och att kännas meningsfull för både barn och pedagoger.
19. Fortsätta och lyfta nyckelbeteenden och undervisande förhållningssätt i
förskolechefsgruppen, samt våra egna ledningsgrupper och att ha det som en stående
reflektionspunkt.
20. Bygga in detta arbete mer systematiskt i våra nätverksgrupper, lärandegrupper mm.
Observation, dokumentation, reflektion och feedback för att utveckla verksamheten, är
den modell som verkar framgångsrik.
21. Vi behöver ta del av fler exempel på hur pedagogerna identifierar nyckelbeteendena
i relation till projekterande arbetssätt.
22. Prata igenom uppföljningen av Ann Åbergs föreläsning, för alla våra förskollärare,
tillsammans, så det ger oss maximalt. Koppla till undervisande förhållningsätt via
nyckelbeteenden.
23. Organisera för ”ronderingar” för våra medarbetare inom förskolan, enheten
kommunens alla förskolor – som metod för att ge varandra stöd för vidareutveckling.
24. Fortsätta inom vårt gemensamma projekt för ”Hållbar utveckling” och bygga
undervisande förhållningssätt för alla barn hela dagen och alla situationer/miljöer
tillsammans.

Resultat och analys
Resultatet av kvalitetsdialogerna samt enkätsvaren ger en bild som stämmer gott med
vad som framkommer som styrkor och utvecklingsområden i enheternas SKA-planer,
som verksamhetschef nu tagit del av efter den 20 augusti 2019.
Slutsats:
Vad ett undervisande förhållningssätt i förskolan kan innebära i praktiken och hur vi
tolkar det i vår verksamhet.
Pedagogernas närvaro kan bidra till ett vidgat erfarande för barnen som kan leda till ny
kunskap om specifika områden, något som inte möjliggörs på samma sätt utan den
vuxnes närvaro. Det undervisande förhållningsättet ska utgå från läroplanens
strävansmål och utgör då undervisningen i förskolan. Undervisningen kan ske alla tider
och i alla situationer under förskoledagen.
Även om barn också lär av varandra kan en pedagog med didaktiska kunskaper ge
rikare möjligheter för alla barn att lära i lek. Det verkar som om vissa sätt att delta i
barns lek till och med kan bidra till roligare och mer uppskattade lekar utifrån barnens
perspektiv, vilket möjliggör ”det lustfyllda lärandet”.
Gick det då att synliggöra någon kvalitet i förskolan via observationerna?
Svaren i enkäten bidrar till ett beskrivande kring till exempel, hur den ökade lusten att
lära, möjliggör för barnen att vidga sitt kunnande. Pedagogerna arbetar med stöd av
nyckelbeteenden som begrepp, med att förhålla sig till och reflektera kring hur man
arbetar mot läroplanens strävansmål, på ett mer medvetet sätt. Detta gör skillnad för
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barnen och ger på detta sätt som vi förstår det en ökad kvalitet i undervisningen, i
förskolans verksamhet.
Enkäten lyfte även fram såväl goda exempel som förbättringsområden vilka här ovan
sammanfattades i 24 förslag till förbättring för ökat lärande och ökad kvalitet utifrån
enkätsvaren. Dessa förslag kommer återges till förskolornas ledningsgrupper för att
kunna komma vidare i det systematiska kvalitetsarbetet i enheternas SKA-planer utifrån
förskoleprogrammets intentioner och nyckelbeteenden specifikt. Vilket ligger helt i linje
med den nya läroplanen för förskolan (2018), där undervisningsuppdraget lyfts fram
och förtydligas.

Förskoleenheternas prioriterade målområden
Namn på prioriterat och mätbart mål

Rektors bedömning (pågående / uppnått och
avslutas)

Fortsätta vårt nuvarande systematiska kvalitetsarbete.

pågår

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
Vi följer vårt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet och huvudmannens plan för
detta.
Se bilaga; Prioriterade målområden.
Ändringar görs i samråd med rektorer och medarbetare i syfte att arbeta utifrån ständiga
förbättringar. Kvalitetsdialoger sker under september/oktober 2019. Ny rapport tas ut av
verksamhetschef efter 20 januari 2020 - uppföljning av mål på enhets- och övergripande
nivå sker då enligt årshjulet. Skriftlig feedback till varje rektor ges i februari, samt
verksamhetsbesök och kvalitetsdialoger sker sedan i mars/april.

7.7 Jämställdhet mellan flickor och pojkar
Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter,
oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster
som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar
utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på
barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.
Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär
tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma
möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet. (Lpfö 18)

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen
Samtliga rektorer ser detta som ett ständigt pågående utvecklingsarbete där pedagogiska
diskussioner utifrån jämställdhet mellan kön är en naturlig del av vardagsarbetet på
förskolorna. De beskriver även hur de systematiskt strävar efter att ge flickor och pojkar
samma möjligheter och förutsättningar till utveckling, lärande, social kompetens och
utmaningar utan att fastna i traditionella könsmönster. Det är en del av
värdegrundsarbetet.
Miljöerna på förskolorna är i stort sett könsneutrala och stöder på detta sätt
likvärdigheten mellan flickor och pojkar.
Rektorerna väljer unisont att även fortsättningsvis lägga extra fokus på
jämställdhetsfrågan i sin lokala kompetensutvecklingsplan. Detta styrker uppfattningen
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att det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete.
Vi behöver fortsätta att utveckla vårt aktiva arbete kring jämställdhet genom att:






Vi arbetar för att det material som barnen erbjuds inte är könskodat.
Vi behöver öka kunskapen kring normkritik.
Vi behöver undersöka vilka val pojkar och flickor erbjuds.
Vi behöver undersöka hur mycket talutrymme och uppmärksamhetsutrymme
pojkar respektive flickor får.
Vi behöver se över den litteratur som används på förskolan så att barns
möjligheter att identifiera sig med rollkaraktärerna har en hög variation.

Några enheter beskriver att de använder skolverkets webbkurs:Identitet, jämställdhet
och digitalisering i förskolan. Webbkursen har enligt rektorerna gett deltagarna input
och möjlighet till gemensamma diskussioner om förhållningssätt och bemötande på
förskolan. Pedagogerna får olika uppdrag som de genomför i barngruppen för att sedan
återkoppla och dela med sig av deras olika erfarenheter. Syftet är att sprida kunskaper
och leda kollegorna mot ett gemensamt interkulturellt förhållningssätt.
En rektor skriver:
För att få en genusmedveten pedagogik, där alla har samma möjligheter, krävs en
medveten reflektion över barns intressen, behov, förutsättningar och möjligheter oavsett
kön. ”Könsneutrala miljöer och lekar” är ett uttryck som kräver en särskild diskussion.
Vad betyder det? Kan vi få det? Ska vi ha det? Vi kan konstatera att en genusmedveten
pedagogik inte handlar om att ta bort något, utan istället att om tillföra i både pojkars
och flickors miljö. Alla kan vara med på allt, och ibland erbjudas att pröva på mera
eller något nytt, i både sin tanke och sin handling. Varje barn har rätt att få blir
betraktad som en egen individ och få utveckla en god självkänsla, vare sig man är pojke
eller flicka. Pedagogerna uttrycker att skogen, naturen är platser där barnen mer
frekvent blandar sig oavsett kön i lekar och undersökande. Vi behöver titta närmare på
vad som grundar denna teori i kommande reflektionsforum.

Resultat och analys
Det har skett en stor utveckling i det material verksamheten erbjuder barnen, en större
känsla för avkodat material, naturmaterial, återvinningsmaterial mm. Här ser vi att de
studiebesök vi genomfört de senaste åren har satt tydliga spår. Rektorsgruppen har
besökt Hallonet i Jönköping samt Trollet i Kalmar som båda varit förebildande för
Upplands-Bros förskoleverksamhet. Det påbörjade arbetet har enligt rektorernas
bedömning skapat en synligt ökad medvetenhet hos alla pedagoger, samt satt igång en
process av systematiskt arbete som är tydligt levande i utbildningens olika delar, mest
tydligt syns och hörs detta i lärmiljö och undervisningen.
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En intressant reflektion från Våga visa enkäten gör oss uppmärksamma på förhållandet
mellan hur vårdnadshavare till flickor respektive pojkar upplever verksamheten.
Generellt sett upplever vårdnadshavare till flickor verksamheten mer positivt.
På frågan: Mitt barn är tryggt i verksamheten är skillnaden störst, 51% av
vårdnadshavare till pojkar upplever att verksamheten är trygg för deras barn till skillnad
från vårdnadshavare till flickor där 66% upplever att deras barn är tryggt. Den här
frågan behöver verksamheten diskutera och reflektera kring.
Trots en ökad medvetenhet som är syn- och hörbar, finns variationer i hur man
genomför arbetet i verksamheten kring jämställdhet. Därvid finns mycket kvar att göra,
vilket även rektorerna beskriver i sitt systematiska kvalitetsarbete. Målet följer med sen
tidigare år och en central satsning bör därför göras för att stötta upp arbetet.
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Förskoleenheternas prioriterade målområden
Namn på prioriterat och mätbart mål

Rektors bedömning (pågående / uppnått och
avslutas)

Att ge flickor och pojkar samma möjlighet till utveckling,
kunskap, social kompetens, glädje och utmaningar utan
att hämmas av traditionella könsmönster

pågående

Öka trygghet för pojkar i verksamheten

ej påbörjat

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår






Lyfta frågan om jämställdhetsarbete utifrån arbetet med Plan mot kränkande
behandling, samt tillgänglig undervisning och likvärdig förskola. Detta görs som
uppstart via ett verksamhetsmöte med rektorerna där målen i SKA-planen är
sammanställda i en mind-map, samt i kvalitetsdialog höst och vår. Arbetet följs
upp i SKA-rapport januari 2020, samt augusti 2020.
Huvudmannens satsning 2020, på utbildningsinsats utifrån verksamhetsområdets
gemensamma Handlingsplan för att skapa en trygg miljö och förebygga risker
vid utsatta situationer i förskolan, kommer rikta in sig på detta
utvecklingsområde.
I verksamhetsgruppen för rektorer arbeta aktivt med resultatet av Våga Visa, där
vårdnadshavare till pojkar upplever en betydligt lägre känsla av trygghet för sitt
barn i vår verksamhet. Analysera vad det kan bero på och vad vi kan göra för att
förbättra tryggheten för pojkar i verksamheten under 2019 och framåt.
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8

Förebyggande arbete kring barns hälsa

Så här genomför vi vårt förebyggande arbete kring barns hälsa

Arbetssätt: Det finns till årshjulet ovan, utarbetade rutiner som tillämpas för arbetet
med att uppmärksamma och kartlägga stödbehov, besluta om åtgärder och om när och
hur uppföljning ska ske. Av rutinerna framgår också ansvarsfördelningen mellan de
olika aktörerna; arbetslaget, rektor, stödfunktioner och verksamhetschef. Arbetslagets
beskrivning av verksamhetens förmåga att möta barnens behov och deras
dokumentation av verksamheten och barns förändrade kunnande, analyseras
tillsammans med förskolechefen och när så är aktuellt även med – förskolepsykolog,
samt specialpedagoger och utbildningskontorets utredare för särskilt stöd. Analysen
ligger sedan till grund för de beslutade stödinsatserna. Verksamhetschef bedömer
utifrån dessa rutiner att verksamheten genomförs på ett sådant sätt att alla barn kan
delta. Verksamheten anpassas utifrån den aktuella barngruppen och insatser riktade till
barn i behov av särskilt stöd genomförs i den ordinarie verksamheten. Detta
systematiska arbete har granskats av skolinspektionen under våren 2019 som en del av
deras granskning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
Det pågår ett arbete med gemensamma ställningstaganden kring de pedagogiska
lärmiljöerna i syfte att öka kvalitet och medvetenhet i verksamheten. Miljöns betydelse
för det enskilda barnets möjligheter att lyckas är en framgångsfaktor enligt SPSM mfl.
Miljön på förskolorna är estetisk, väl genomtänkta ur barngruppernas och läroplanens
perspektiv och är rikligt utrustad med material som är både stimulerande och exponerat
på ett tillgängligt sätt. Utemiljöerna liksom lokalerna är väl disponerade och ger barnen
tillfälle till både avskildhet och rörelse. Utevistelsen och arbetssättet där, är ett
gemensamt utvecklingsområde som pågår. Verksamhetschef bedömer också att
rektorerna är involverad i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och tar ansvar för att
barnen får sina behov tillgodosedda. Det finns stödstrukturer som kan bistå arbetslagen
på förskolan i arbetet med barn i behov av särskilt stöd
Verksamhetschef har, för att skapa förutsättningar i verksamheten kring barn i behov av
stöd också gett möjlighet till kompetensutveckling, t ex pedagoger närmast barn med
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särskilt stöd gavs möjlighet att få handledning som leds av barnpsykolog från det
centrala resursteamet. Detta nätverk som på rektorernas önskan fortsätter under läsåret
2019/2020 ger stöd till våra medarbetare som finns nära barn inom AST- eller NPFspektrat.
Vi arbetar vidare i samarbete med SPSM som sedan 2016 beviljat verksamheten
stadsbidrag för att driva arbetet med att öka tillgängligheten och likvärdigheten mellan
kommunala förskolor, samt höja kvaliteten i verksamheten så den vilar på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet och inte på subjektiva "tyckanden".
En pedagog per enhet har fått möjlighet via stadsbidraget att arbete handledande, i syfte
att ge stöd åt kollegor på plats i hur förskolan kan kartläggas utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv. Projektet har gett ringar på vattnet och med hjälp av förnyat
stöd från SPSM hoppas vi erbjuda ytterligare ett år, 2020, med detta utökade stöd.
En ytterligare del i att leda och skapa förutsättningar för detta arbete handlar om det
systematiska kvalitetsarbetet där huvudmannen våren 2018 initierade ett nytt arbetssätt
för att kvalitetssäkra arbetet kring barns rättigheter, enligt skollagen (kap.8). Detta
utifrån ett gemensamt behov av att utveckla uppföljningen kring verksamhetens
förmåga att möta alla barn, som framkom i förskolornas systematiska kvalitetsarbete
2017. Där finns nu en fungerande systematik för hur barngrupper och enskilda barn
följs upp under året. Det sker i nära samarbete mellan avdelningens pedagoger,
förskolechef, specialpedagoger, det centrala resursteamet, samt verksamhetschef
förskola. Utgångspunkten är ett gemensamt framtaget dokument ”Pedagogisk
kartläggning” som består av flera olika steg.
1. Arbetslagets frågor kring barn som väcker funderingar – lyfts med förskolechef.
2. Pedagogisk kartläggning – görs vid behov – pedagoger samt vårdnadshavares
uppfattning tas i beaktande – och barnets där så är möjligt utifrån ålder och mognad.
3. Beslut och plan för särskilda stödinsatser – i samverkan med specialpedagoger och
det centrala resursteamet.
4. Uppföljning och beslut om nästa steg – tas i samråd förskola, specialpedagoger och
resursteam, alternativt direkt vid terminens Barnhälsokonferens.
Utvärderingar av barnhälsoarbetet visar att detta har ökat rektorernas trygghet i att alla
barn får det de har rätt till. Även huvudmannen kan på detta sätt säkerställa att barn inte
faller mellan stolar utan att åtgärder sätts in, avslutas eller initieras med en kontinuitet.
Läsåret 18/19 genomfördes enligt handlingsplanen "förebygga risk i förskolan" även en
storföreläsning kring temat "Våld i nära relationer" för alla medarbetare, där även alla
fristående aktörer bjöds in.

Resultat och analys
Den analys, verksamhetschef kunnat se, av ovan nämnda insatser är att antalet klagomål
från vårdnadshavare till barn i behov av stöd till en början sjönk till ett närmast
obefintligt antal. Våra medarbetare upplever (via kvalitetsdialoger, enkäter och
skattningar) sig mer trygga och professionella gällande barn med särskilda behov. Det
finns en ökad samsyn på bemötande och förhållningssätt samt en tydlighet i hur vi
tillsammans arbetar för barnets bästa. Dock ser vi just nu 2019 en ökning av oro hos
medarbetare och vårdnadshavare kring kvaliteten på detta goda arbete. Om
förutsättningarna ändras och möjligheten till att ge alla barn det stöd de har rätt till
minskar kommer stress och klagomål på nytt kunna eskalera i organisationen. De risker
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som föreligger är dels om svårigheten att rekrytera kvarstår, vilket är en risk för ökad
både omedveten och medveten inkompetens hos medarbetare nära barnen, men även att
den kvalitet i form av antal heltider/barn som budgetramen tillåter, kan komma att
minska. Minskad kompetens och en snävare ram kan slå hårt mot både barnhälsan och
utbildningsuppdraget enligt skollagen och förskolans läroplan.

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
Vi fortsätter att arbeta utifrån vårt årshjul.
Insatser för förskollärare fortsätter för ökad yrkesskicklighet, samt även särskilt riktade
insatser mot barnskötare i verksamheten. Utbildningar sker samordnat i hela
verksamhetsområdet 2019/2020. Fokus på nyckelbeteenden hos pedagoger för ökad
möjlighet till lustfyllt lärande, omsorg och utveckling hos barnen.
En omorganisation av det specialpedagogiska stödet har skett för att ge handledning
utifrån rektorernas behov, nära barngrupperna. Den nya organisationen behöver landa
och implementeras. Effekten av denna åtgärd ska utvärderas i maj 2020.
Tecken som stöd är ett verktyg som vi fortsätter att utbilda kring via
specialpedagogerna.
Arbetet med tillgänglighetsverktyget fortsätter och fördjupas.

Utbildningsnämnden, SKA-rapport förskola 2018-19

39(41)

9

Synpunkter och klagomål

Skollagens bestämmelser om klagomålshantering
Enligt 4 kap. 7-8 §§ skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot
och utreda klagomål mot utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv
bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om
klagomålsrutinerna lämnas. Huvudmannen ska informera barn, elever och
vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de går till väga för att lämna ett
klagomål. Om handläggningen av ett klagomål visar att det finns brister i verksamheten
ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas.
Enligt 4 kap. 7-8 §§ i skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot
och utreda klagomål mot utbildningen. Utbildningsnämnden beslutade den 3 mars 2015
om klagomålsrutiner för huvudmannens verksamheter. Rutinerna gäller all verksamhet
inom Utbildningsnämnden och alla kan lämna klagomål och synpunkter. Med
klagomålslämnare avses vanligen barn, elever, vårdnadshavare eller andra intressenter.
Genom klagomål uppmärksammas fel och brister som kan finnas och genom detta
skapas möjligheter att kunna åtgärda brister på ett effektivt sätt. Samtidigt ges
kommuninvånare tillfälle att ge positiva synpunkter. Synpunkter är ett vidare begrepp
än klagomål och kan även bestå av exempelvis beröm eller förslag. Även synpunkter
bör tas om hand på samma sätt som klagomål.
Klagomål riktas först till ansvarig pedagog, därefter till ansvarig chef, ansvarig
verksamhetschef och sedan via kommunens klagomålshantering så att ärendet blir
diariefört.
En rektor beskriver:
När det handlar om klagomål, kan det ibland behövas en utredning. Rektor utreder
skyndsamt via en kartläggning av vad som hänt och fattar därefter beslut om eventuella
åtgärder. Rektor följer upp klagomålet efter utredningens slut både med
vårdnadshavare och berörda pedagoger. Ärendet kan senare fungera som ett lärande
exempel för alla pedagoger. Det sker i så fall utifrån stor respekt för tystnadsplikt. Vi
har beslutat att vänligt lyssna, men alltid rikta blicken mot barnets bästa, utifrån
förskolans uppdrag.

Resultat och analys
De flesta klagomål som gått till rektorer under läsåret 2018/2019 från vårdnadshavare
har gällt arbete kring barn i behov av särskilt yrkesskickliga pedagoger samt frågor
kring den pågående förändringen från avdelning till barngrupp för att möta skolverkets
rekommendationer kring minskade barngrupper.
Vikariesituationen återkommer under de perioder när många medarbetare blir sjuka
samtidigt. Det är samma frågor som huvudmannen fått att hantera under läsåret. Brist på
vikarier/personal alternativt för många vuxna kring barnen är då innehållet i
klagomålen.
Diarieförda synpunkter/klagomål till huvudmannen för läsåret 2018/2019


Diarieförda anmälningar om kränkande behandling till huvudman läsåret
2018/2019: 5 anmälningar om kränkande behandling till huvudman för läsåret
18/19, samtliga är gjorda vt 19.
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Diarieförda anmälningar till Skolinspektionen för läsåret 18/19: 2 anmälningar vilka är
utredda och klara där inspektionen bedömer att förskolorna agerat i enlighet med
regelverket.
Ärenden som inkommit har avsett synpunkter kring brister i omsorg & tillsyn, särskilt
stöd samt bemanning och lokaler. Brister har åtgärdats där så har behövts.

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår




Arbetet med att vid förskolestarten informera vårdnadshavare om verksamhetens
rutiner för klagomålshantering fortsätter som tidigare.
Rutinerna för klagomålshanteringen finns synliggjorda i verksamheten för både
vårdnadshavare och medarbetare.
Rutiner för klagomålshantering finns synliggjort på kommunens hemsida.
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Sammanfattning av enkäten kring
vårens observationsuppdrag kring
pedagogers nyckelbeteende för
ökat lärande hos barnen.

Marie Lindvall Wahlberg
Verksamhetschef förskola
2019-08-12

1

Bakgrund och syfte:
Under våren 2019 hade samtliga rektorer i förskoleverksamheten i UpplandsBro kommun, i uppdrag att genomföra observationer i olika åldersgrupper
(yngre och äldre) kring nyckelbeteenden hos pedagoger för ökat lärande hos
barnen i enlighet med det lokala förskoleprogrammet (2016). Syftet var att se
om vi kunde konkretisera och förtydliga vad ett undervisande förhållningssätt i
förskolan kan innebära i praktiken, och hur vi tolkar det i vår verksamhet. Samt
om det gick att synliggöra kvalitet i förskolan och vad det kan vara? Vilka goda
exempel kunde vi finna och vilken utvecklingspotential fanns i arbetet.
Utgångspunkten var den nya läroplanen för förskolan (2018) där begreppet
undervisning, särskilt betonas och lyfts fram. Undervisning enligt skollagen 1
kap 3 §: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och
utvecklande av kunskaper och värden (SFS 2010:800).

Enkäten innehöll 13 frågor kring hur man arbetat med observationsuppgiften,
samt vad observationerna som gjorts, hade visat i de olika åldersgrupperna
samt vilka slutsatser pedagoger i barngrupp och ledningsgruppen på varje
enhet gjort, efter analys av observationerna.
I sammanfattningen har vi valt att fokusera på dessa fyra frågor ur enkäten:
1. Våra slutsatser som analysen gav är när det gäller våra styrkor generellt
och våra styrkor specifikt kring ett undervisande förhållningssätt
2. Våra slutsatser som analysen gav när det gäller våra
utvecklingsområden generellt och våra utvecklingsområden specifikt
kring ett undervisande förhållningsätt
3. Vad skulle kunna vara ett naturligt och önskvärt nästa steg för att
arbeta vidare mot ett undervisande förhållningsätt i din enhet?
4. Övriga tankar du har kring hur kvalitet i förskolan kan och bör
synliggöras?
Svaren redovisas nedan under tre rubriker:
1. 17 Goda exempel som enkäten kring nyckelbeteenden gav.
2. 20 punkter som enligt enkätsvaren har utvecklingspotential.
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3. 24 förslag till förbättring för ökat lärande och ökad kvalitet utifrån
enkätsvaren.

17 Goda exempel som enkäten kring nyckelbeteenden gav:
1. Det synliggjorde mycket av nyckelbeteenden "berömma", "förstärka"
och "uppmuntra".
2. Pedagogerna följer barnens intresse, och tar barnens perspektiv och kan
avvakta för att ge barnen tid att lösa saker själva.
3. Våra styrkor är att metoden vi använder för förskolans utbildning och
undervisning främjar i sig användandet av nyckelbeteenden annars
lyckas vi inte med att ha en hög kvalitet i undervisningen. Därav ser vi
att många pedagoger använder nyckelbeteenden i högre utsträckning än
vad de tror själva.
4. Att arbeta metodiskt och med täta uppföljningar och coachning samt
återknyta arbetet med den röda tråden gör att pedagogerna hamnar mer
rätt i bemötande och lärande.
5. Medarbetarna har blivit mer medvetna om betydelsen av de olika
nyckelbeteenden vilket har lett till större medvetenhet om det
undervisande förhållningssättet och vad det kan vara.
6. Pedagogerna har reflekterat regelbundet på basreflektionerna om
förhållningssätt och nyckelbeteendena och det har gett positivt resultat.
Pedagogerna upplever att de är konkretiserande där de hjälper till att
förtydliga begrepp och fungera därmed som stöd för barnens tänkande
och språkutveckling. De skapar mindre grupper där barnen för att
möjliggöra språkreflektioner och ökad taltid för varje barn.
7. Som ledning kunde vi via observationer och självskattningar se
tillåtande pedagoger som skapade förutsättningar för barnen att våga sig
på saker som de själva var nyfikna på. Pedagogerna var också
avvaktande och gav barnen utrymme för att komma på lösningar själva.
8. Vi kunde se att det var framgångsrikt, för att nå fördjupat lärande, att
låta barnen få tid och prova och prova igen, långa processer. Förskolan
som tids-oas!
9. Vi såg konkretiserande pedagoger nära med de yngsta barnen som
hjälper till att förtydliga begrepp och fungera därmed som stöd för
barnen tänkande och språkutveckling. Det här syns på hela enheten
bland de yngsta barnen. Så viktigt när vi har många barn med olika
kulturella bakgrunder.
10. Vi upplever redan nu att barngruppen leker mer och har större
uthållighet i lekarna efter att vi har tagit tid att medvetet gå in i den
rolltagande nyckelrollen. Exempelvis går vi in i olika roller och sjunger
och dansar tillsammans. Det märks att barnen uppskattar och efterfrågar
just dessa aktiviteter. Aktiviteterna fortsätter sedan länge och fler barn
vill vara med.
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11. I pedagogernas reflektion och dokumentation kan jag se att de blir
alltmer trygga med begreppens betydelse och medvetna om sitt eget
beteende och hur viktigt det är att erbjuda en tillåtande lärmiljö.
12. Pedagogerna visar genuint intresse för barnens tankar, idéer och
lösningar, de är också väldigt aktiva med barnen. Följer barnens
intressen. Ställer öppna och utmanande frågor som barnen intresserar
sig för. Skapar lärandesituationer. Pedagogerna avbryter inte barnen
utan lyssnar klart på alla barn.
13. Vi ser yrkesskickliga pedagoger som håller fast vid samtalet, och
fungerar som motor. “Vad kommer ur skorstenen? Var kommer röken
ifrån? Varför kommer det rök? Har alla hus en skorsten? De avvaktar
och väntar in barnen. Närande. Fina samtal. Tar barnens frågor på
allvar.
14. En styrka vi uppmärksammat är att pedagogerna visar en hög förmåga
att ställa öppna och intressanta frågor som barnen intresserar sig för.
Det gör att samtalen hela tiden går framåt. Pedagogerna är förklarande
och barnen ges många begrepp och får utmaningar i språket.
15. Pedagogerna går in i leken i olika roller. Jag upplever att personalen har
ett fint tillåtande förhållningssätt med barnen i fokus. Barnen ges
möjlighet att utforska och öva sina förmågor och våga lita till sin egen
förmåga.
16. Ett exempel; i tvättrummet uppstår en spontanlek där barnen hoppar
från "fotpallarna". Är vi tillåtande och uppmuntrar leken ser vi
turtagning och samspel, hoppteknik och motorik. Vi ser sedan hur
barnen använder sin hoppteknik i andra sammanhang, både inne och
ute. När pedagogen deltar i barnens rollek och utvecklar leken vidare
genom att vara rolltagande, kan egentligen alla nyckelbeteenden
identifieras om de är medvetandegjorda hos pedagogerna.
17. Det blir tydligt, via observationerna att mindre sammanhang har stor
betydelse, för pedagogens förutsättning att använda alla
nyckelbeteenden i interaktionen med barnen.
20 punkter som enligt enkätsvaren har utvecklingspotential:
1. Rolltagning mellan pedagogerna skulle kunna vara mer uttalad, för att
gynna ett undervisande förhållningssätt.
2. Många oreflekterade ställningstagande i stunden som genom
förberedelser skulle kunna generera barnens lärande bättre.
3. Rollfördelningen mellan pedagoger och barn är tydligt tillåtande men
med skarpt fokus på uppdraget och med respekt för barnet som hade
rollen att dela med sig. Observationen synliggjorde hur mycket taltid
varje barn erbjöds i just den här stunden
4. Pedagogerna upplevde det svår med fördjupning
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5. Pedagogerna upplevde att de inte ställde så mycket öppna frågor till
barnen
6. Barnen blir tydligare inkluderade utifrån sina språkliga förutsättningar.
7. De yngre barnen behöver "lyssnas" på fler språk - fysiskt och språkligt
8. V-klass bör varje vecka synliggöra barnens undersökande/lärande
kopplat till styrdokument. Undervisningen blir då synliggjord.
9. Prioritera utvecklingsledarens nära samarbete med projektgrupperna i
teamen.
10. De som arbetar med de yngsta upplever att de inte tillräckligt ofta
avvaktar och inväntar barnens tankar, initiativ.
11. Men de äldre barnen upplever pedagogerna att de sällan, delar med sig
av egna upplevelser och kunskaper.
12. Vi behöver arbeta mer även med barnskötarna med nyckelbeteenden
utifrån det undervisande förhållningssätt vi vill se i verksamheten.
13. Arbetslagen intar ett undervisande förhållningssätt men i varierande
grad. En del arbetslag har arbetat mer undersökande i sitt undervisande
medan en del arbetar mer pedagogstyrt.
14. Utveckla föräldrakommunikationen för att synliggöra vad vi gör och
varför.
15. Pedagogerna det är svårt att omsätta de teoretiska begreppen till
praktisk handling, det kräver mycket reflektioner och samtal kring vad
de betyder och hur man ska arbeta med dem.
16. Svårt att vara upplysande, man vågar inte riktigt berätta hur något
förhåller sig på riktigt för man vill att barnen ska få tänka själva. Det är
svårt att veta som pedagog när man ska vara upplysande och när man
ska ställa öppna frågor och avvakta.
17. Vårt systematiska kvalitetsarbete ser vi leder till ökad kvalitet både på
kort och lång sikt.
18. Att kommunicera bättre mellan pedagogerna så att det blir ett mer
likvärdigt förhållningssätt mot barnen
19. Vid lunchsituationen kunde man se olika nyckelbeteenden på olika
baser med de yngsta. Här var man olika tillåtande och närande i
samtalen. I rutinsituationer kan det skilja sig mer mellan pedagogers
förhållningssätt vilket då påverkar möjligheten för barnens lärande.
20. Saknar lite av den röda tråden, kopplingen till Lpfö och projekten som
pågår, exempelvis när man besökt lekparken, i stationerna och i
innemiljön.
24 förslag till förbättring för ökat lärande och ökad kvalitet utifrån
enkätsvaren:
1. Öka rolltydligheten mellan pedagoger
2. Bättre förberedelser för att öka barns lärande tex genom att erbjuda
detaljer som ökar barns intresse, fördjupar intresset
3. Tydlig introduktion och god balans mellan olika uttryckssätt för att
ge barnen många möjligheter att lyckas och lära, och behålla sin
nyfikenhet
5

4. Mer medvetet bjuda in barnens frågor, stanna upp och resonera och
se barnens idéer och tankar som en resurs i stunden.
5. Öka antalet öppna frågor till barnen – Hur, Vad, När, Varför?
6. Säkerställa arbetet med interkulturellt förhållningssätt och
tillgänglig förskola så alla barn oavsett ålder och språk inkluderas
och får en likvärdig utbildning
7. Gemensam plan för kommunikationen i V-klass samt via
kommunikationsstabens tjänster för att synliggöra förskolans
uppdrag och barns lärande.
8. Lyfta fram och utveckla arbetssättet med de yngsta barnen
9. Lyfta fram betydelsen av pedagogerna delar med sig av egna
erfarenheter och tillför nya kunskaper till barnen.
10. Organisera för kompetensutveckling, reflektionstid mm även för
barnskötare utifrån ett undervisande förhållningssätt via bland annat
nyckelbeteenden
11. Fortsätta arbeta/reflektera för att öka förståelse och samsyn kring
begrepp som ”undervisande förhållningssätt”, ”undersökande
förhållningssätt” och ”pedagogstyrd verksamhet”. Likheter och
skillnader?
12. Fler samtal på alla nivåer, om hur vi kan förbättra kommunikation
med vårdnadshavare.
13. Dela med oss mellan ledningsgrupperna av goda exempel, på hur
varje enhet valt att arbeta med att omsätta de teoretiska begreppen
till praktisk handling. Hur gör du hos dig? Vad är framgångsrikt?
14. Arbeta med dilemman kring när man som pedagog ska vara
upplysande och när man ska ställa öppna frågor och avvakta för att
öka förståelsen för uppdraget och ökad yrkesskicklighet.
15. . Ta tydlig ställning för barnsyn och förhållningssätt och göra det
begripligt för alla.
16. Träna upp förmågan att ge konstruktiv feedback. Professionell inte
privat!
17. Reflektera tillsammans kring frågan: Vad händer med
likvärdigheten i rutinsituationerna? Lunch, vila, blöjbyten och hur
vi ser på tiden på gården?
18. - Vi måste arbeta mer kring vår likvärdighet kring
förhållningssätt/nyckelbeteenden/projektarbete. Hur får vi dagen att
hänga ihop för barnen och kännas meningsfull för både barn och
pedagoger.
19. Fortsätta och lyfta nyckelbeteenden och undervisande
förhållningssätt i förskolechefsgruppen samt våra egna
ledningsgrupper och att ha det som en stående reflektions punkt.
20. Bygga in detta arbete mer systematiskt i våra nätverksgrupper,
lärandegrupper mm. Observation, dokumentation, reflektion och
feedback för att utveckla verksamheten, är den modell som verkar
framgångsrik.
21. Vi behöver ta del av fler exempel på hur pedagogerna identifierar
nyckelbeteendena i relation till projekterande arbetssätt.
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22. Prata igenom uppföljningen av Ann Åbergs föreläsning, för alla
våra förskollärare, tillsammans, så det ger oss maximalt. Koppla till
undervisande förhållningsätt via nyckelbeteenden.
23. Organisera för ”ronderingar” för våra medarbetare inom förskolan,
enheten kommunens alla förskolor – som metod för att ge varandra
stöd för vidareutveckling.
24. Fortsätta inom vårt gemensamma projekt för ”Hållbar utveckling”
och bygga undervisande förhållningssätt för alla barn hela dagen
och alla situationer/miljöer tillsammans!
Slutsats:
Vad ett undervisande förhållningssätt i förskolan kan innebära i praktiken, och
hur vi tolkar det i vår verksamhet.
Pedagogernas närvaro kan bidra till ett vidgat erfarande för barnen som kan
leda till ny kunskap om specifika områden, något som inte möjliggörs på
samma sätt utan den vuxnes närvaro. Det undervisande förhållningsättet ska
utgå från läroplanens strävansmål och utgör då undervisningen i förskolan.
Undervisningen kan ske alla tider och i alla situationer under förskoledagen.
Även om barn också lär av varandra kan en pedagog med didaktiska kunskaper
ge rikare möjligheter för alla barn att lära i lek. Det verkar som om vissa sätt att
delta i barns lek till och med kan bidra till roligare och mer uppskattade lekar
utifrån barnens perspektiv, vilket möjliggör ”det lustfyllda lärandet”.
Gick det då att synliggöra någon kvalitet i förskolan via observationerna?
Svaren i enkäten bidrar till ett beskrivande kring till exempel, hur den ökade
lusten att lära, möjliggör för barnen att vidga sitt kunnande. Pedagogerna
arbetar med stöd av nyckelbeteenden som begrepp, med att förhålla sig till och
reflektera kring hur man arbetar mot läroplanens strävansmål, på ett mer
medvetet sätt. Detta gör skillnad för barnen och ger på detta sätt som vi förstår
det en ökad kvalitet i undervisningen, i förskolans verksamhet.
Enkäten lyfte även fram såväl goda exempel som förbättringsområden vilka här
ovan sammanfattades i 24 förslag till förbättring för ökat lärande och ökad
kvalitet utifrån enkätsvaren. Dessa förslag kommer återges till förskolornas
ledningsgrupper för att kunna komma vidare i det systematiska kvalitetsarbetet
i enheternas SKA-planer utifrån förskoleprogrammets intentioner och
nyckelbeteenden specifikt. Vilket ligger helt i linje med den nya läroplanen för
förskolan, där undervisningsuppdraget lyfts fram och förtydli
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Bilaga 2
Underlag för bedömning kring verksamhetens förmåga
att möta barns behov av anpassningar och särskilt stöd i
förskolan.

Marie Lindvall Wahlberg , verksamhetschef förskola 2019-01- 30 reviderat
2019-08- 30

www.upplands -bro.se

De frågor som underlaget utgått ifrån är följande:
1. Har förskolan arbetssätt för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd?
2. Tillgodoses behov av särskilt stöd så långt som möjligt i den ordinarie
verksamheten?
3. Finns det stödfunktioner och stödstrukturer som kan bistå förskolepersonalen
i arbetet med barn i behov av särskilt stöd?
Arbetssätt: Det finns utarbetade rutiner som tillämpas för arbetet med att
uppmärksamma och kartlägga stödbehov, besluta om åtgärder och om när och hur
uppföljning ska ske. Av rutinerna framgår också ansvarsfördelningen mellan de olika
aktörerna; arbetslaget, rektor och stödfunktionerna. Arbetslagets beskrivning av
verksamhetens förmåga att möta barnens behov och deras dokumentation av
verksamheten och barns förändrade kunnande, analyseras tillsammans med rektor och
specialpedagog, när så är aktuellt, även med kommunens resursteam –
förskolepsykolog samt utredare särskilt stöd. Analysen ligger sedan till grund för de
beslutade stödinsatserna.
Inkludering: Huvudmannen bedömer att verksamheten genomförs på ett sådant sätt
att alla barn kan delta.
Verksamheten anpassas utifrån den aktuella barngruppen och insatser riktade till barn
i behov av särskilt stöd genomförs i den ordinarie verksamheten. Miljön på förskolan
är estetisk, välgenomtänkt ur barngruppens och läroplanens perspektiv och rikligt
utrustad med material som är både stimulerande och exponerat på ett tillgängligt sätt.
Det pågår ett arbete med gemensamma ställningstaganden kring de pedagogiska
lärmiljöerna i syfte att öka kvalitet och medvetenhet i verksamheten. Miljöns
betydelse för det enskilda barnets möjligheter att lyckas är en framgångsfaktor enligt
SPSM m.fl. Utemiljöerna liksom lokalerna är väl disponerade och ger barnen tillfälle
till både avskildhet och rörelse. Huvudmannen bedömer också att rektor är involverad
i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och tar ansvar för att barnen får sina behov
tillgodosedda.
Stödstrukturer: Huvudmannen anser att det finns stödstrukturer som kan bistå
arbetslagen på förskolan i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
Huvudmannen har, för att skapa förutsättningar i verksamheten kring barn i behov av
stöd gett möjlighet till kompetensutveckling, t ex genom autismcenter på Rosenlund i
Stockholm samt via huvudmannens satsning i samarbete med SPSM där ett intensivt
utvecklingsarbete har pågått under flera år och samtliga medarbetare har deltagit på
storföreläsningar (alla medarbetare i kommunens alla förskolor) från Bella Berg
(Autismcenter, 2017) samt från Maggie Dillner (Speciella AB, 2017), handledning för
medarbetare nära barn (både med och utan diagnos) inom autismspektrumliknande
tillstånd har genomförts då pedagoger närmast barn med särskilt stöd gavs möjlighet
att få handledning under två terminer med Bella Berg eller Maggie Dillner. Detta
nätverk övergick våren 2018 i huvudmannens egen regi och leds av barnpsykolog från
det centrala resursteamet som en del i huvudmannens riktlinje för arbete med barn i
nom autismspektrumliknande tillstånd (AST) som beskrivs nedan. Nätverket fortsätter
under läsåret 2019/2020 efter beslut i rektorgruppen.
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En storföreläsning kring lågaffektivt bemötande med psykolog Bo Hejlskov Elvén
(2018) har erbjudits alla medarbetare i förskolorna i kommunen som en fortsatt
pågående kompetensutveckling. Parallellt med detta har en referensgrupp bestående av
verksamhetschef förskola, två rektorer, en biträdande rektor med specialpedagogisk
kompetens, två specialpedagoger samt barnpsykolog från centrala resursteamet via
studiebesök, litteraturläsning och diskussionsseminarier arbetat fram en
kommungemensam policy kring barn inom AST, se separat bilaga. Detta för att skapa
en trygg och professionell grund för rektorer och medarbetare i mötet med barn och
vårdnadshavare, öka likvärdigheten mellan kommunala förskolor samt höja kvaliteten
i verksamheten så den vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och inte på
subjektiva tyckanden.
Huvudmannen organiserade under 2016/2017 i samarbetet med SPSM ett pilotprojekt
som hölls av resursteamet och verksamhetschef förskola kring utbildandet i SPSM´s
tillgänglighetsverktyg. En pedagog per förskola fick en fördjupad utbildning kring
verktyget i syfte att ge stöd åt kollegor på plats i hur förskolan kan kartläggas utifrån
ett tillgänglighetsperspektiv. Projektet har gett ringar på vattnet och med hjälp av
förnyat stöd från SPSM kunde huvudmannen erbjuda ytterligare 60 pedagoger att
delta i en samordnad utbildning kring verktyget på SPSM under hösten 2018. Våren
2019 fick verksamheten förnyat stadsbidrag beviljat från SPSM och har då kunnat
vidga arbetet till att omfatta ett handelningsuppdrag på varje enhet av en av rektorerna
utvald, särskilt yrkesskicklig pedagog. Syftet har varit att öka tillgängligheten i
undervisningen för alla barn via digitala verktyg. Inför 2020 söker huvudmannen nya
bidrag för att få fortsätta arbetet som visat sig framgångsrikt och kvalitetshöjande i
den handlingar som sker närmast barnen i verksamheten.
Den analys, huvudmannen kunnat se av ovan nämnda insatser är att Det finns en ökad
samsyn på bemötande och förhållningssätt samt en tydlighet i hur vi tillsammans
arbetar för barnets bästa.
En ytterligare del i att leda och skapa förutsättningar för detta arbete handlar om det
systematiska kvalitetsarbetet där huvudmannen våren 2018 initierade ett nytt arbetssätt
för att kvalitetssäkra arbetet kring barns rättigheter, enligt skollagen (kap.8). Detta
utifrån ett gemensamt behov av att utveckla uppföljningen kring verksamhetens
förmåga att möta alla barn, som framkom i förskolornas systematiska kvalitetsarbete
2017. Där finns nu en fungerande systematik för hur barngrupper, enskilda barn följs
upp under året. Det sker i nära samarbete mellan avdelningens pedagoger, rektor,
specialpedagog, det centrala resursteamet samt verksamhetschef förskola.
Utgångspunkten är ett gemensamt framtaget dokument ”Pedagogisk kartläggning”
som består av flera olika steg. (Dessa används, om inte andra dokument används i
samband med insatser som pågår t.ex. via habilitering eller autismcenter).
1. Arbetslagets frågor kring barn som väcker funderingar – lyfts med rektor
2. Pedagogisk kartläggning – görs vid behov – pedagogers samt vårdnadshavares
uppfattning tas i beaktande – och barnets där så är möjligt utifrån ålder och
mognad.
3. Beslut och plan för särskilda stödinsatser – i samverkan med specialpedagoger
samt det centrala resursteamet.
4. Uppföljning och beslut om nästa steg – tas i samråd förskola resursteam
alternativt direkt vid terminens barnhälsokonferens.
Utvärderingar av ”barnhälsoprocessen” visar att detta har ökat tryggheten för både
förskolechef och huvudman att alla barn får det de har rätt till. Huvudmannen kan på
detta sätt säkerställa att barn inte faller mellan stolar utan att åtgärder sätts in, följs
upp, avslutas eller initieras med en kontinuitet. Se bild nedan.
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Utifrån ovanstående finner huvudmannen att de tre frågorna som ställs initialt i detta
under lag har besvarats.
1. Har förskolan generellt sätt arbetssätt för att uppmärksamma barn i behov av
särskilt stöd? JA
2. Tillgodoses behov av särskilt stöd så långt som möjligt i den ordinarie
verksamheten? JA
3. Finns det stödfunktioner och stödstrukturer som kan bistå förskolepersonalen i
arbetet med barn i behov av särskilt stöd? JA
För bedömning i ett enskilt ärende görs en sammanvägning utifrån detta underlag
tillsammans med rektor, specialpedagoger samt resursteamets bedömning kring de
vidtagna åtgärderna. Dessa bedömningsunderlag finns hos respektive rektor, ansvarig
specialpedagog och/eller hos utredare för särskilt stöd.
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Bilaga 3

Prioriterade målområden för verksamhetsområde förkola Ht.
2019 - Vt. 2020, utifrån en sammanställning av enheternas
systematiska kvalitetsarbete (SKA) från augusti 2019.

Marie Lindvall Wahlberg, Verksamhetschef förskola
2019-09-10
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Utifrån enheternas SKA-rapporter 2019-08-20 framkommer vissa gemensamma målområden
för hela verksamhetsområdet. Dessa sammanfattas nedan.
Övergripande mål: Kompetensförsörjning på kort och på lång sikt, en förutsättning för att
lyckas med uppdraget enligt de nationella styrdokumenten. Arbetet med detta måste ske både
lokalt och centralt.
Enheterna följer upp i Systematiskt kvalitetsarbete under Ht .2019 samt Vt. 2020:


Minska variation i utförande (bemötande och didaktik) – hur vi gör uppdraget:
modern förskola, barns rätt till omsorg, utveckling och utbildning, via:
-









Implementeringsarbetet av Lpfö (2018) fortsätter lokalt men även centralt
via arbetet med förskoleprogrammet - särskilt fokus på Nyckelbeteenden
(Se bilaga).
Arbetet mot minskade barngrupper fortsätter och alla förskolor arbetar
med "trygg bas" utifrån förskoleprogrammets definition

Formulera klart den guide till miljöerna som är gemensam - framtagen utifrån
dessa syften och ställningstaganden av de pedagogiska utvecklingsledarna
på rektorernas uppdrag. Guiden innehåller frågor kring miljö, material utifrån
"Pilen" som stöd för pedagogerna att arbeta i den riktning förskolornas ledning
tagit gemensam ställning för.
Arbeta vidare med "uterummet" via processarbete lokalt på varje förskola och
det gemensamma utvecklingsområdet, arbetssätt i utemiljöerna kopplat till
strävansmålen i läroplanen (2018)
Fortsätta implementeringen av innehållet broschyren "Diggit", för tillgänglig
undervisning, för alla barn via digitala verktyg.
Öka andelen närvarande vårdnadshavare på föräldramöten och föräldraråd
Utveckla och vidare synliggöra enkätens fråga - Mitt barn tränas att ta ansvar i
förskolan
Utveckla och vidare synliggöra enkätens fråga - Mitt barns tankar och
intressen tas tillvara

Huvudmannen följer upp samtliga enheter, löpande under läsåret i kvalitets
dialoger, senast 20 augusti 2020:

1. Enkätresultatet ökar, jfr 2018, på frågan; Mitt barn är tryggt i förskolan (Lpfö,
Nämndmål)

pågående

2. Plan mot diskriminering och kränkande behandling med fokus på att kartlägga
och åtgärda finns på alla förskolor (DL)

3. Alla förskolor arbetar utifrån tillgänglighetsverktyget där de digitala verktygen
ingår som ett verktyg av många (Skollagen)
Pågående
4. Alla förskolor arbetar efter den gemensamma handlingsplanen för
flerspråkiga barn och interkulturellt förhållningsätt (Lpfö, 2018)

Pågående

5. Att ge flickor och pojkar samma möjlighet till utveckling, kunskap, social
kompetens, glädje och utmaningar utan att hämmas av traditionella
könsmönster (Lpfö, 2018)

pågående

6. Öka trygghet för pojkar i verksamheten (Lpfö, Nämndmål)

2

ej
påbörjat

Checklista miljö (Förskolor)
Fråga

3

Svar

01) Vi har tillräckliga ekonomiska resurser inom vår
verksamhet för att driva vårt miljöarbete.
Beskrivning
Utgå från din egen verksamhet och den ambitionsnivå just
ni har.

12

3

0

av 18 Fråga

Kommentar

100% Grön Flagg certifierade förskolor
Instämmer
till stor del Arbete utifrån handlingsplan f ör giftfri förskola
fortsätter utifrån förutsättningar, material och möbler
byte allt eftersom budget tillåter.
Ett gemensamt projekt kring hållbar framtid pågår.
Vi arbetar sedan 2016 tillsammans med
arbetsmarknadsenheten - och lokalt näringsliv för ett
återbruk av spillmaterial. Hinder: lokal saknas samt
medel för finansiering av projektledare.
I det lokala ramprogrammet för förskolor i kommunen
finns angivet att kemikaliefritt material sak användas
så långt det är möjlig och vi påminner om detta även
vid renoveringar och ombyggnad.
Så vi gör en hel del.
Det ekonomiska läget är en begränsning för hur långt
vi kan nå och hur snabbt vi kan utveckla arbetet.

Miljöarbetet utgör en del av uppdraget i förskolans
Instämmer läroplan (2018):
till stor del
Utbildningen ska genomföras i demokratiska former
och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar
Beskrivning
hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en
Utgå från din egen verksamhet och den ambitionsnivå just
hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som
ni har.
miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt
framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.
02) Vi har tillräckliga personella resurser inom vår
verksamhet för att driva vårt miljöarbete.

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen.
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett
ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin
omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen
ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur
de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar
utveckling – såväl ekonomisk och social som
miljömässig.
Det är därför en del av det utbildningsuppdrag som
alla medarbetare i förskolan har att arbeta mot.
Förskolans personella resurser är ansträngda och det
ger en självklar påverkan även på detta uppdrag.
All personal har genomförde 2018/2019
Instämmer webbutbildning för miljöledningssystemet
helt
Verksamhetens gemensamhetsprojekt för hållbar
framtid lever och visade sig nyligen via samarbetet
Beskrivning
med Glasbolaget. Barnens projekt kring den
Utgå från din egen verksamhet och den ambitionsnivå just
rödlistade trumgräshoppan. mynnade ut i en
ni har. Lista de åtgärder ni genomfört.
glasproduktion där återvunnet glas användes
03) Vi har genomfört åtgärder för att skapa engagemang
och delaktighet för miljöarbetet för vår personal.

04) Vår personal känner till kommunens miljöpolicy och
övergripande miljöområden (aspekter) som vi ska
prioritera inom kommunen.

Då det alltid kommer nya medarbetare kan detta
Instämmer arbete aldrig bli färdigt.
till stor del
Miljöpolicyn bör lyftas årligen alt vid nyanställning.

sida 1 av 4 (2019-09-11)

Fråga

Svar

Kommentar

Beskrivning
Gå igenom miljöpolicyn med er personal. Miljöpolicyn är
ett styrande dokument som visar vägen i vår ambition.
Miljöområdena har prioriterats utifrån miljöutredning 2016.
Utifrån dessa sätts miljömål och dess indikatorer.
Via webbutbildningen kring miljöledningssystemet

05) Vår personal känner till de övergripande miljömålen
samt indikatorer som vi ska nå inom kommunen.

Instämmer
till stor del

Beskrivning
Se: 1 'Verksamhetsplan 2019 med inriktning för
2020-2021', punkt 1.3.5, eller Portalens grupp
'Kommunens miljöarbete' eller sidan 'Miljömål', samt
Stratsys. Se över vilka mål som är möjliga för just er
verksamhet att bidra till.

06) Vi har egna aktiviteter för att bidra till att kommunen
når kommunens övergripande miljömål och indikatorer.

Instämmer
helt

Beskrivning
I Stratsys finns miljöindikatorer och vid dessa ska
verksamheter lägga till sina aktiviteter som gör att man
bidrar till att målet och indikatorn nås. Ange om
verksamheten anser att man inte kan bidra till målet och
förklara i så fall varför.
Varje enhet har en ansvarig rektor samt en ansvarig
Instämmer person för Grön Flagg. Vår handlingsplan finns i det
till stor del systematiska kvalitetsarbetet i Stratsys som följs upp
av huvudmannen två gånger per år.

07) Våra aktiviteter är resurssatta, ansvarig person finns
för att genomföra aktiviteterna och vi vet när och hur
uppföljning ska ske (handlingsplan).
Beskrivning
Aktiviteterna behandlas som en handlingsplan för att nå
indikorer och målsättningar. En ansvarig person behöver
utses för att genomföra aktiviteteten, tydlighet i när
aktiviteten ska vara genomförd ska finnas, samt att man
ska ange vilka resurser som krävs i antingen tid eller
ekonomiska medel. Detta kan med fördel anges i Stratsys.

Ingick i arbetet kring miljöledningssystemet . Kan
Instämmer behöva aktualiseras igen och lyftas lokalt på varje
till stor del enhet.

08) Vår personal känner till kommunens övergripande
miljörutiner.
Beskrivning
Gå igenom rutinerna med er personal. Rutinerna finns i
Portalen under grupp 'Kommunens miljöarbete'. Rutinerna
är framtagna utifrån prioriterade miljöaspekter, och kan
också ses som en hjälp för oss att nå mål och indikatorer.

09) Vi har anpassat miljörutinerna till vår egen verksamhet Instämmer
(eller omvandlat dem till specifika instruktioner).
inte alls

En fråga för varje enhet.

Beskrivning
Rutinerna som finns i Portalen under 'Kommunens
miljöarbete' är skrivna utifrån ett övergripande perspektiv,
och säkerställ att det vid behov skett en anpassning till
den egna verksamheten. Det kan också innebära att man
utifrån rutinen behöver skriva en enklare instruktion som
gäller för t.ex. en viss plats, eller en viss grupp.

10) Vi följer upp miljörutinerna i vår verksamhet.

Förbättring potential finns inför 2020
Instämmer
sida 2 av 4 (2019-09-11)

Fråga

Svar

Beskrivning
I respektive rutin finns information om vem som ansvarar
för att uppföljning sker och ger information om vad som
ska följas upp.

Kommentar

inte alls

Medarbetare i verksamheten använder KIA för att
Instämmer rapportera brister i arbetsmiljön.
helt

11) Vår personal känner till hur man lägger in en
miljöavvikelse, eller hur man lämnar ett
förbättringsförslag.
Beskrivning
I KIA-systemet finns möjlighet att informera om när en
brist inom miljö uppstått, t.ex. vid oljespill, avfallsrutinen ej
fungerat eller vid bristfällig miljöinformation. Har ni förslag
på förbättringar av miljöarbetet kan detta förslag gå direkt
till respektive miljöombud eller till miljö- och
hållbarhetsstrategen.

Förbättringsområde - det är oklar om alla känner till
Instämmer detta på ett fördjupat plan
till stor del

12) Vi har en egen förteckning över vilka miljölagar som
gäller för vår verksamhet.
Beskrivning
Varje kontor samt Upplands-Brohus har en egen laglista
med information om vilka miljölagar som gäller samt hur
efterlevnad ska ske för just det kontoret. Miljöombud har
en egen inloggning och det finns en generell inloggning i
Portalen: 'Kommunens
miljöarbete'/'Miljölagstiftning'/klicka på webbadressen för
inloggning. Chefer ska ha kännedom om vilka miljölagar
som berör sin verksamhet.

Pågår

13) Vi följer upp hur miljölagarna efterlevs.
Beskrivning
Miljöombudet följer varje år upp efterlevnad av miljölagar
tillsammans med kontorschef och/eller övriga chefer.

Instämmer
till stor del

Rutiner finns för att hantera olyckor vid extra

14) Vi känner till om eventuella miljörisker finns (t.ex.
oljespill, kemikalieutsläpp i avlopp) och hur vi ska
förebygga risken samt agera vid ev. olycka.

Instämmer
till stor del

Beskrivning
Vid vissa verksamheter är detta mer relevant än vid andra,
t.ex. vid stor förekomst av farliga kemikalier. Ange med
fördel vilka era miljörisker är i kommentarsfältet. För mer
information se t.ex 'Plan för hantering av extraordinära
händelser i Upplands-Bro kommun', eller kontakta närmsta
chef för mer information om krisberedskap.
En hög medvetenhet finns hos medarbetarna
Instämmer generellt, men arbetet måste aktualiseras
till stor del systematiskt

15) Vår personal har tillräcklig information för att utföra
sina uppgifter på miljömässigt riktigt sätt.
Beskrivning
Miljömässigt riktigt sätt' innebär att man som
medarbetare känner till vilket agerande i arbetet som har
negativ respektive positiv påverkan på vår miljö.

16) Vår personal har genomgått grundläggande
miljöutbildning (webutbildning i miljö).

Finn nyanställda som troligen inte gått än.
Instämmer
till stor del

sida 3 av 4 (2019-09-11)

Fråga

Svar

Kommentar

Beskrivning
En hög medvetenhet och god kunskap bidrar till att minska
den negativa påverkan på miljön. Därav kravet i
standarden Svensk Miljöbas om att samtliga ska
genomgå en grundläggande miljöutbildning.
Ingen rutin finns för hur detta ska ske.

17) Vi har en utbildningsplan för grundläggande
miljöutbildning för de som inte gått utbildning.

Instämmer
inte alls

Beskrivning
Om det finns personer som ej genomfört grundläggande
miljöutbildning ska en utbildningsplan finnas för dessa. Ta
hjälp av ert miljöombud för att upprätta en plan.
Andelen ekologisk mat ökar

18) Verksamheten kan visa på miljöförbättringar under
senaste året, och dessa är dokumenterade.
Beskrivning
I Miljöberättelsen som sammanställs årligen av Miljö- och
hållbarhetsstrategen redovisas resultat från föregående år.
Miljöombuden samlar inför det in information från
respektive kontor och bolag om de miljöförbättrande
åtgärder som har skett.

Instämmer
till stor del Andelen kemikalier i verksamheten minskar, i och med
att byta av material, möbler och leksaker fortsätter
enligt handlingsplan.
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1

Tillämpning

Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten
planerar och utvärderar i relation till läroplanen.
Förskolechef omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av
interna/externa utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens
planering som utvärdering.
Avstämning av SKA-planen förväntas senast vara genomförd vid minst två tillfällen
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Systematik och dokumentation i skollagen

4 kap. skollagen (2010:800)
Enhetsnivå
4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare,
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet...
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.
Dokumentation
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras.
Åtgärder
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga
åtgärder vidtas.
Centrala begrepp
Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas
kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa
uppföljningar och som regelbundet sker på skolan
Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill
säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till
målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder.
Åtgärdsarbete omfattar det system skolan har för att utforma åtgärder, utifrån
utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan.
Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på –
vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.
Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild
skola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån rektorn tar det övergripande
ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik
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Öppna förskolans uppdrag

25 kap. 3 § skollagen
Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med de
till barnen medföljande vuxna samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social
gemenskap.
Verksamheten ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor (25 kap. 6 § skollagen).
Öppna förskolan är, enligt skollagen, en form av annan pedagogisk verksamhet. Det
finns för närvarande inte några allmänna råd och inte heller någon övrig nationell
vägledning för öppna förskolan.
Uppdraget består i att skapa sammanhang som främjar samspel mellan barn och deras
föräldrar/vårdnadshavare. Centralt är föräldrastödet och samarbetet med andra aktörer
såsom BVC, MVC och Socialtjänst. Öppna förskolan erbjuder förutom en mötesplats,
olika aktiviteter för barn och vårdnadshavare eller andra vuxna och även
föräldrautbildningar, nätverksträffar, temagrupper (till exempel för unga mödrar och
nyanlända) och föreläsningar.
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Grundläggande information om öppna förskolan

4.1 Öppna förskolans pedagogiska lärmiljö
Upplands-Bros öppna förskolor strävar efter att erbjuda barnen en pedagogisk
verksamhet, utifrån öppna förskolan uppdrag (25 kap. 3 § skollagen) samt en giftfri
lärmiljö (utifrån kommunens handlingsplan för giftfri förskola), som utvecklar och
stimulerar barnens sinnen och motorik samt utmanar dem till nya upptäckter och
färdigheter.
Öppna förskolan i Kungsängen beskriver:
Sagorummet syftar till att inspirera barn och föräldrar till ökat sagoberättande samt
stimulering av barnens språkutveckling. Barnen erbjuds en variation av böcker, allt
ifrån taktila böcker till böcker om olika kulturer, miljöer mm. När rummet stod klart
introducerade förskollärarna den nya lärmiljön för besökarna. I sagorummet har vi
synliggjort informationsmaterial från Kulturrådets boksstartsprojekt som handlar om
barn språkutveckling 0-6 år samt vikten av att stärka modersmålet. Materialet finns på
många olika språk. Föräldrarna kan fördjupa sina kunskaper om barns språkutveckling
och på så sätt lättare stötta sina barn i deras språkliga utveckling.
Öppna förskolan i Bro beskriver:
Under läsåret har man haft många familjer från andra kulturer med barn i
förskoleåldern som inte har förskoleplats. En förändring av lärmiljön var nödvändig
utifrån barnens behov. Sångsamlingen upplevdes som ofokuserad då barnen fick för
många intryck från närliggande rum. Vi flyttade sångstunden till ett enskilt rum som
skärmades av med draperi, vi skalade av rummet från för många intryck och behöll
lekmöbler för grovmotorik som lätt kunde flyttas undan vid sångsamlingen.
Resultatet blev positivt, barn och föräldrar kunde fokusera mer och aktivt delta i
sångstunden. Föräldrarna uttryckte att förändringen var bra. Övrig tid då rummet
användes märkte vi att de äldre barnen gärna gick dit. Barnen fick mer utrymme för
grovmotoriska övningar och rummet lockade till bollkastning, rutschbaneåkning,
tunnelkrypning, kullerbyttor mm.
Huvudmannens bedömning:
Det systematiska kvalitetsarbetet visar på en lärmiljö under ständig förändring där
verksamheten anpassar och utvecklar lärmiljön efter besökarnas behov. Förskollärarna
beskriver att de hämtar stöd från förskolans läroplan, då man utvärderar och utvecklar
den pedagogiska lärmiljön.
Exemplen ovan synliggör hur lärmiljön konstrueras av professionen så den samspelar
med barnen, vårdnadshavare och uppdraget.
Kvalitativ utvärdering

Öppna förskolan beskriver hur arbetet med att göra lärmiljön mer utforskningsbar är
pågående i verksamheten, under vårterminen har arbetet kring lärmiljön främst riktats
för att främja språk/språkutvecklande arbete.
Förskollärarna i öppna förskolans verksamhet beskriver hur de har dokumenterat och
reflekterat kring barns läroprocesser samt de lärmiljöer och material de erbjuder.
Dokumentation och kollegiala reflektioner har varit grund för att utveckla
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verksamheten/ lärmiljön. Öppna förskolans förskollärare har utvecklat lärmiljön efter de
behov som besökarna har haft samt mot målet om att göra lärmiljön mer
utforskningsbar med stöd från förskolans läroplan.
Förskollärarna konstaterar vid utvärdering att lärmiljöerna ständigt behöver förändras
utifrån barnens och verksamhetens behov. Via förskollärarnas kontinuerliga reflektion
och dokumentation är detta möjligt.

4.2 Personal
Öppna förskolan har fyra legitimerade förskollärare anställda. Den sammanlagda
tjänstgöringsgraden uppgår till 3,35 tjänst.
Kontinuerlig kompetensutveckling genomförs för att upprätthålla kunskap och följa
med i utvecklingen. Detta är enligt rektor för verksamheten, särskilt viktigt med hänsyn
till att verksamheten ständigt ska möta nya besökare, med nya behov.
Förskollärarna roterar och arbetar ihop på de två öppna förskolorna.
Öppna förskolan har under våren haft en gemensam verksamhet i inomhushallen i Bro
en gång varannan vecka. Här har också föräldrar från Bro och Kungsängen mötts. På
detta sätt sprids förskollärarnas kompetens och skapar en god, likvärdig kvalitet i båda
verksamheterna.
Kvalitativ utvärdering

(2019-08) Familjecentralskonferensen är enligt verksamheten den viktigaste
fortbildningsinsatsen under året. Detta år handlade konferensen om jämställt
föräldraskap. valbara föreläsningar ingick, så som ”Hederskulturer”, ”Bemötande av
föräldrar och barn i regnbågsfamiljer”, ”Föräldrar med kognitiva svårigheter”, ”Att
kunna röra på sej är lika viktigt som att kunna läsa och skriva”.
Kompetensutvecklingsinsatserna har enligt rektor gett förskollärarna på Öppna
förskolan en fördjupad kunskap och förståelse för föräldrar med kognitiva svårigheter,
HBTQ-familjer, samt kunskap om vilka varningssignaler man kan se vid förekomst av
hederskulturer.
Handledningen kring digitalisering har gett inspiration att tillföra verksamheten mer
digitala upptäckter/läromiljöer. utifrån de mål öppna förskolan har, för att utveckla den
lärande miljön med inriktning mot de yngsta barnen.
Workshopen "Våld i nära relationer" som huvudmannen organiserade för alla
medarbetare i förskola ledde till att öppna förskolan uppdaterade informationsmaterialet
i verksamheten.
Huvudmannens bedömning:
Huvudmannen ser flera fördelar med att personalen roterar. Kompetensöverföring sker
förskollärarna emellan och det pedagogiska utvecklingsarbetet formas av fyra personer
istället för två. Upplägget ger också föräldrarna fler personer att vända sig till och
verksamheten beskriver att föräldrar går emellan de två öppna förskolorna i högre grad.
Kompetensen i verksamheten är hög.
Ovan nämnda utvärderingspunkter är viktiga kunskaper att ha med i det interkulturella
arbete öppna förskolan bedriver. Då det är ett brett och komplext uppdrag behöver fokus
ligga på såväl pedagogiska frågor som på samverkansfrågor, något som beskrivs i det
systematiska kvalitetsarbetet.
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4.3 Barn
Förskola

Besökare

Antal barn
med annat
modersmål

Antal barn
med behov
av särskilt
stöd

Öppna förskolan Bro

670

50 %

5

Öppna förskolan Kungsängen

605

25 %

3
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5

Förskolerektorernas ledningsdeklaration

Förändringar som ska
åtgärdas
Leda pedagogerna i
arbetet med SKA med
fokus på analys

När ska det följas upp

Varje månad på APT

Hur ska det utvärderas

Ansvarig

Dokumentation,
diskussioner och
reflektioner

Rektor

Kvalitativ utvärdering

Rektor berättar: Att komma in i alla dokument och arbeta systematiskt har inte fungerat
fullt ut under VT-18. Flera möten och reflektionstider har använts för att planera
Integrationsprojektet, samt träffa samarbetspartner som är med i det nya projektet,
istället för att arbeta med SKA utvärdering.
Ledningen för Öppna förskolan har arbetat intensivt för att leda och utveckla målet att
stötta och leda förskollärarna i arbetet med SKA.
Rektor bedömer att en positiv utveckling har skett men behåller ändå målet:


Att stötta och leda förskollärarna i arbetet med SKA

Huvudmannens bedömning:
Huvudman kan utläsa att ledningen skapar förutsättningar för Öppna förskolans
verksamhet och att kvaliteten hela tiden ökar samtidigt som den operativa verksamheten
och lanseringen av den tar tid från analys av verksamhetens måluppfyllelse. Ett arbete
kring detta bör därför göras för att inte tappa grunduppdraget som Öppna förskolan har.
Det finns inget lagkrav på systematiskt kvalitetsarbete inom öppna förskolan, men vi ser
stora vinster för verksamheten att detta ändå görs så kvaliteten i verksamheten kan
synliggöras på ett för verksamheten rättvisande sätt. Analys är en viktig faktor i detta
arbete.
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6

Kvalitetsområden

6.1 Normer och värden
Uppdraget för Öppna förskolan består bland annat i att skapa sammanhang som främjar
samspel mellan barn och deras föräldrar/vårdnadshavare. Centralt är föräldrastödet och
samarbetet med andra aktörer såsom BVC, BMM och socialtjänst. (25 kap.3§
skollagen).
Det familjecentrerade arbetssättet i Upplands-Bro verkar för att minska skillnader i
livsvillkor och hälsa. Alla familjer som besöker BVC erbjuds att delta i Föräldragrupper
” Röda tråden” som äger rum på båda Öppna förskolorna. I dessa föräldragrupper sker
det naturliga möten mellan föräldrar från alla sociala grupper. Gruppen leds av en
familjebehandlare från socialtjänsten tillsammans med öppna förskolans förskollärare.
Vid det första mötet deltar BVC. Som underlag för samtalen i ”Röda tråden” använder
verksamheten sig av ett relationsbaserat material, samt aktuell forskning kring
anknytning.
Familjer från olika socialgrupper deltar i Röda tråden och verksamheten har under 2019
startat den 55:e gruppen med ca 8-12 familjer per grupp. Genom föräldragrupperna
”Röda tråden” erbjuds alla familjer med nyfödda barn att delta. BVC frågar alla nya
familjer med liten baby om de anmält sig till föräldragrupp och babymassagekurs och
ordnar så att de får delta om de vill.
Öppna förskolan inledde under 2018 ett samarbete med den nya integrationschefen i
kommunen. Projektet som erbjuds heter " Svenska på öppna förskolan". Öppna
förskolan har lett gruppen vid sex tillfällen, tillsammans med integrationsstödjaren, en
SVA-lärare och Upplands-Bro volontärer. Familjer som vill träna svenska har bjudits in
tillsammans med svensktalande familjer. Tanken har varit att både ge tillfälle till
svenskträning på öppna förskolan, men också att skapa möten mellan olika kulturer och
sträva mot ett inkluderande av nyanlända i vår kommun.
Öppna förskolan arbetar även aktivt för att motverka kränkande behandling av barn
genom dagliga samtal med föräldrar i verksamheten, via föräldragrupper, tematräffar,
föreläsningar, samverkan med samarbetspartners, etc.
För att nå alla familjer behövs ett samarbete med andra och öppna förskolan söker
därför aktivt efter olika aktörer att samarbeta med.
Målsättningar
Målsättningar

När ska det följas upp

Hur ska det utvärderas

Ansvarig

Att få föräldrar med små
barn från alla sociala
grupper att besöka öppna
förskolan.

På varje APT

Dokumentation

Personal

Öka samarbetet med SFI

2019/2020

Dokumentation

personal

Kvalitativ utvärdering

Verksamheten ser en vinst med att vara flera professioner som samverkar kring bland
annat gruppverksamheten (Röda tråden).
BVC - Att främja samspelet mellan barn och vårdnadshavare är första länken i Röda
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tråden. De fångar upp alla nyblivna föräldrar och erbjuder föräldragruppen.
Öppna förskolan är andra länken i Röda tråden. Där erbjuds en pedagogisk lärmiljö och
förskollärare med ett coachande förhållningssätt.
Den tredje länken är familjebehandlaren som leder samtalsgrupperna och för in de
relationistiska tankarna. Föräldragrupperna är lokal och personalmässigt förlagda på
öppna förskolan, någon medarbetarna beskriver att det möjliggör att de kan fånga upp
och coacha föräldrarna kring frågor som uppkommit i föräldragruppen, även vid andra
tillfällen i övrig verksamhet. Föräldrarna får även en naturlig kontakt med
familjebehandlaren och vågar kanske på så sätt söka hjälp om behov skulle uppstå.
Tillsammans med BVC och familjebehandlaren når verksamheten ut till fler familjer,
något som öppna förskolan tror kan bli en gynnsam utveckling för de barn vars föräldrar
deltagit i Röda tråden. Föräldrarna får fördjupade kunskaper om barns utveckling/behov
vilket i sin tur kan stärka anknytningen mellan förälder och barn.
Integrationsenheten har inlett ett muntligt avtal med SFI där de studerande kan
tillgodoräkna sig timmar från SFI då de deltar i språkgruppen på Öppna förskolan. Detta
ledde i sin tur till att deltagare som ej var småbarnsföräldrar dök upp på språkgruppen.
Detta gjorde att verksamheten har fått påbörja en diskussion om vilken som är deras
målgrupp/uppdrag i språkgruppen. Målgruppen är småbarnsföräldrar 0-5 år
Öppna förskolan kom då överens om att prioritera spädbarnsföräldrar samt att begränsa
antalet deltagare vid varje träff, för att erbjuda kvalitet och inte kvantitet.
I samband med detta vill förskollärarna även satsa på litteratur på olika språk, riktat till
både barn och vuxna. Detta kommer ske via så kallade " tvilling-paket", dvs samma bok
på tex arabiska och svenska. Där förskollärarna kan sitta tillsammans med barn och
föräldrar.
För att nå alla familjer behöver verksamheten samarbeta med andra och söker därför
aktivt olika aktörer att samarbeta med.
Huvudmannens bedömning:
Det skapas en fantastisk drivkraft genom samarbetet med andra parter och aktiviteterna
ger ett mervärde för hela samhället. Det är dock viktigt att öppna förskolans
huvuduppdrag kommer i första hand. Det är därför bra att verksamheten tagit ställning
för kvalitet istället för kvantitet i till exempel språkgruppen och att man är noggrann
med att målgruppen som aktiviteterna genomförs för är öppna förskolans.
På detta sätt säkerställer man uppdraget för Öppna förskolan, som bland annat består i
att skapa sammanhang som främjar samspel mellan barn och deras
föräldrar/vårdnadshavare. Centralt är föräldrastödet och samarbetet med andra aktörer
såsom BVC, BMM och socialtjänst. (25 kap.3§ skollagen)”.

6.2 Utveckling och lärande
Öppna förskolans verksamhet erbjuder många pedagogiska inslag som är anpassade
efter barnens ålder, vilket gör att barn i olika åldrar lätt hittar en aktivitet som passar
dem. Öppna förskolan har till största delen besökande barn som är upp till två år. En del
familjer är regelbundna besökare och en del kommer mer sporadiskt. Detta innebär att
förskollärarna behöver anpassa material och innehåll i verksamheten för aktuell
målgrupp från dag till dag. Verksamheten har dock en grundstruktur för att föräldrar och
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barn som kommer ska känna sig bekanta med den pedagogiska miljön och aktiviteter.
Förskollärarna beskriver hur de ständigt arbetar med att utveckla nya sätt för att ta
tillvara och uppmuntra barnens egen drivkraft att lära sig nya saker.
Det finns ett etablerat samarbete mellan kulturhus och öppen förskola som beskrivs ha
varit utvecklande och inspirerande och som kommer att fortsätta 2019/2020.
Föräldrarna har varit positiva över att barnen får uppleva aktiviteter av olika
kulturinslag redan från tidiga åldrar.
Förskollärarna har under vårterminen arrangerat ”happenings” för barnen. Det har till
exempel varit utforskande av is, is/salt, is/färg. De hällde ut stora högar av strimlat
papper som barnen (ca. 1 år) undersökte med hela kroppen.
Fotbollshallen kommer att fortsätta vara en del av aktiviteterna, här integrerar
pedagogerna en del av enhetens gemensamma projekt "Hållbar framtid". Föräldrar och
förskollärarna reflekterar över livsstil och hälsa och om vikten att skapa olika tillfällen
för barnen att röra sig.
Grunden för öppna förskolans arbetssätt är att visa respekt och förståelse för besökarnas
behov. Man beskriver hur man sätter barnets behov i centrum och då väcker
föräldrarnas intresse via ett förebildande kring hur man bemöter barnen och visar på just
deras barns behov.

Målsättningar
Erbjuda väl planerade
pedagogiska aktiviteter
anpassade till alla åldrar

När ska det följas upp

Hur ska det utvärderas

Ansvarig

Varje måndag på
planering samt APT

Dokumentation

Personalen

Erbjuda barnen nya
utmaningar och upptäckter

På gemensam
planeringstid

Föräldrar och barns
utvärdering

Personalen

Dokumentera hur
verksamheten har bidragit
lärande situationer

Varje måndag på
planering samt APT

Dokumentation

Personalen

Kvalitativ utvärdering

Förskollärarna beskriver hur de tar fasta på och utgår från barnens utforskande, vilket
leder till utveckling och lärande. Via dokumentation synliggörs barnens förändrade
kunnande, vilket är ett förskoleförberedande arbete.
Verksamheten tar också fasta på och genom olika aktiviteter som lägger grunden för
hälsa, livsstil och hållbar framtid.
Ledningen för Öppna förskolan ser en stor förändring i miljön och material och
förskollärarna börjar förstå att dokumentation skapar bättre förutsättningar i deras arbete
med verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Man väljer därför att behålla de mål
man har satt eftersom de inte uppnådda, men är under pågående process.
Huvudmannens bedömning:
Det finns för närvarande inte några allmänna råd och inte heller någon övrig nationell
vägledning för öppna förskolan, trots att man har som uppgift att bedriva pedagogisk
verksamhet. Den här verksamheten visar dock på goda exempel på hur man navigerar i
uppdraget, med stöd av förskolans läroplan och med en hög pedagogisk kompetens, då
samtliga anställda är legitimerade förskollärare.
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6.3 Barns och vårdnadshavares inflytande
En del av Öppna förskolans uppdrag är att vara lyhörda för de aktuella familjernas
behov och anpassa verksamheten efter dessa. Förskollärarna frågar också besökarna om
vilka önskemål de har. Föräldrarna får också möjlighet att ha synpunkter om
verksamheten i enkätutvärderingar.
Att stötta och uppmuntra föräldrar i deras samspel med barnen är kärnan i öppna
förskolans verksamhet och förskollärarna beskriver hur de engagerar sig i varje familj
och deras behov. En del föräldrar behöver bara en mötesplats, andra behöver hjälp för
finna nya kontakter och stöd i sitt föräldraskap. För att möta upp föräldrar med utländsk
härkomst har ett samarbete med SFI återupptagits.
Förskollärarna planerar även Öppna förskolans verksamhet utifrån uppdraget och
önskemål som framkommit i föräldraenkäten. Personalen visar intresse för föräldrarnas
yrkeskompetens. Ibland vill de bidra och dela med sig av sina kunskaper. Om intresse
finns hos andra familjer skapas då tematräffar inom förälderns yrkesområde.
Sedan många år har Öppna förskolan även erbjudit familjer att delta i en
barnolycksfallskurs på kvällstid.

Målsättningar
Öppna förskolan ska ge
föräldrar och
barnförutsättningar att
uttrycka tankar och
åsikter, att kunna påverka
innehåll och miljö i
verksamheten.

När ska det följas upp

varje månad på planering
och APT

Hur ska det utvärderas

Dokumentationen,
reflektioner, pedagogiska
diskussioner

Ansvarig

Personalen

Kvalitativ utvärdering

Resultatet av aktiviteterna Öppna förskolan genomför, menar de leder till att föräldrarna
”vågar” dela med sig av sina åsikter. Föräldrarna känner sig bekräftade och sedda
genom att bli hörda.
Förskollärarna beskriver hur de sätter barns inflytande i första hand och är lyhörda för
deras önskemål och intressen. När miljön är inbjudande kan barn lättare ta initiativ till
det de vill göra. Öppna förskolans utvecklingsområde är att göra den inre miljön mer
inbjudande, utforskningsbar och intressant! De har påbörjat förändringen i miljön och
redan nu ser man enligt rektor positiva resultat.
Under det senaste året har fler familjer med annat modersmål deltagit i verksamheten.
De flesta har kommit till inkluderingsträffarna, men det kommer allt fler nya till både
Bro och Kungsängen, till exempel till träffarna i projektet "Svenska på Öppna
förskolan".
Huvudmannens bedömning:
Öppna förskolans verksamhet visar på ett reellt inflytande där både barn och föräldrar
lyssnas in och får vara med att påverka i många aktiviteter och verksamheten i stort.
Genomförandet av projektet "Svenska på Öppna förskolan" där svenska familjer möter
familjer med annat modersmål är ett mycket gott exempel på hur en verksamhet kan
bidra till inkludering i det svenska samhället via ett interkulturellt förhållningsätt, med
ett nyfiket och öppet intresse för alla barns olika språk och hemkulturer.
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6.4 Öppna förskolan och hemmet
Öppna förskolan ingår i familjesamverkan i kommunen, BVC, BMM och
Socialtjänsten. Samarbetet sker i form av föräldragrupper och tematräffar. Ett
samverkansavtal mellan parterna är skriven och gäller sedan februari 2016.
Öppna förskolan sprider kännedom om kommunens service till invånarna i dagliga
samtal med föräldrarna som besöker verksamheten. Varje termin erbjuds även ett
förskolebesök i grupp, i samarbete med de olika förskolenheternas rektorer.
Öppna förskolan har länge arbetat för att få till ett bra samarbete kring
föräldrautbildningar både i Bro och Kungsängen. Förskollärarna tycker det är
inspirerande och utvecklande att få arbeta tillsammans med olika professioner för den
gemensamma målgruppen. Idag pågår flera sådana utbildningar, bland annat
Trygghetscirkeln, Röda tråden samt Svenska på Öppna förskolan, mm.
Samarbetet mellan BVC, familjebehandlaren och öppna förskolan har enligt rektor
fortsatt vara bra. Man försöker prioritera att ha regelbundna möten för att följa upp och
utveckla verksamheten.
Öppna förskolan fortsätter även med föräldragruppen både i Bro och Kungsängen.
Intresset är stort. Samarbetet i familjesamverkan har kommit en god bit på väg och
verksamheten fortsätter att utvärdera och utveckla innehållet.
.
Målsättningar

När ska det följas upp

Nära samarbete med
andra professioner
erbjuda vårdnadshavare
fortbildning och stöd i
föräldraskapet.

Varje terminsslut

Hur ska det utvärderas
Digitala enkäter
Reflektioner med
samarbetspartners

Ansvarig

Personal och berörda
samarbetspartner

Kvalitativ utvärdering

Verksamheten beskriver hur man ser en stor vinst med att föräldrarna möts av samma
grundtankar från samtliga förskollärare.
Förskollärarna beskriver:
Det skapar trygghet hos föräldrarna om de kan få likvärdiga svar. Många föräldrar
återkopplar till exempel gärna till oss hur det blev för dem efter ett coachande samtal.
De uttrycker tacksamhet och lättnad över att ha fått ventilera sina funderingar kring sitt
föräldraskap och att de konkret märkt av förändringar de gjort i samspelet med sina
barn.
Då förskollärarna arbetar som ett team på Öppna Förskolan möter de många familjer i
Upplands-Bro kommun. Det medarbetarna upplever är ett stort behov av gemensam
reflektionstid för att tillgodose familjernas alla behov. I perioder möter de extra många
familjer i behov av stöd och coachning. Vissa familjer har de hänvisat vidare till annan
hjälp.
Vidare beskriver förskollärarna:
Vi hör att familjerna får relationer med varandra och börjar umgås utanför öppna
förskolan. Vi märker också att de har ett behov av att prata om olika familje-barnfrågor även utanför föräldragruppen, tillsammans med övriga besökare och oss
pedagoger. De är intresserade av varandras livspussel och stöttar varandra på ett fint
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sätt. Den goda och tillåtande stämningen tror vi beror på att de träffas många gånger i
föräldragruppen men också att vi som håller i grupperna har ett coachande
förhållningssätt, vi lyssnar, bekräftar och värderar inte någon.
Huvudmannens bedömning:
Samarbetet med vårdnadshavarna är väletablerat och ger goda resultat i form av ett ökat
antal besök och med ett fortsatt fokus på relation och samspel mellan barn och förälder.
Stödet som verksamheten ger i föräldraskapet leder till utveckling och lärande, både hos
föräldrar och barn. Att relationerna lever även utan för verksamhetens ramar är ett gott
tecken.
Öppna förskolan samarbetar inte bara med hemmet, utan tar också samarbetet med
andra aktörer till nya nivåer där de ibland får vara mellanhand för vidare kontakter,
vilket vi bedömer är positivt för verksamheten och samhället i stort.

6.5 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Verksamheten utvecklas genom att målmedvetet och systematiskt följa upp och
utvärdera arbetet med identifierade utvecklingsområden. Detta sker genom att
förskollärarna reflekterar tillsammans över insatser och de resultat som dessa genererar.
Viktiga dokument för det systematiska arbetet är årsplanen och arbetet med resultatet av
utvärdering. Rektor ger återkoppling av terminsutvärderingar till alla pedagoger.
Förskollärarna har tid för sin egen reflektion i arbetslaget varje vecka, en gång i
månaden vid APT samt gemensamma reflektioner under utvärderingsdagarna.
Öppna förskolans verksamhet är under ständig förändring på grund av de ofta får nya
besökare. Detta gör att förskollärarna löpande behöver reflektera och se över vilka
behov och intresse varje barn och vårdnadshavare har och planerar med utgångspunkt
från detta.
Med hjälp av ett systematiskt kvalitetsarbete strävar förskollärarna efter, att i större
utsträckning än tidigare, leda och planera verksamheten utifrån Lpfö (2018), trots att
öppna förskolan inte är inkluderad i förskolans läroplan, då de anser att arbetet är
förskoleförberedande.
Förskollärarna beskriver detta arbete så här:
Vi har på olika sätt utökat dokumentationen av de olika inslagen i verksamheten.
Projektet Svenska på öppna förskolan, har vi dokumenterat efter varje träff som
genomförts. Vi har under våra måndagseftermiddagar muntligt reflekterat kring de
aktiviteter vi genomfört på Öppna förskolorna. Vi har använt oss av digitala verktyg för
att dokumentera barns utforskande och lek. Vi har dokumenterat barns lek, skapande
och utforskande för att visa besökarna vad barnen kan erbjudas, då de deltar i vår
verksamhet. Dokumentationen har presenterats i lärmiljön och på Facebook. Vi har till
exempel fotograferat ett barns skapande (endast händer visas på bilder) och lagt ut på
Facebook. Vi filmade en aktivitetsbana i Bro IP som en familj tog sig an.
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Målsättningar

När ska det följas upp

Hur ska det utvärderas

Ansvarig

Att förstå och använda sig
av det systematiska
kvalitetsarbetet för att
utveckla verksamheten.

Varje vecka

Diskussion kring
dokumentation

Pedagoger och Ledning

Att använda
reflektionsprotokoll och
andra underlag för
dokumentation och
uppföljning av
verksamheten

varje vecka

Reflektion och diskussion
kring dokumentation

Pedagoger och ledning

Kvalitativ utvärdering

Verksamheten utvecklas genom att målmedvetet och systematiskt följa upp och
utvärdera arbetet med identifierade utvecklingsområden. Detta sker genom att
förskollärarna reflekterar tillsammans över insatser och de resultat som dessa genererar.
Viktiga dokument för det systematiska arbetet är årsplanen och arbetet med resultatet av
utvärdering. Återkoppling av terminsutvärderingar sker till alla förskollärarna. De har
tid för sin egen reflektion i arbetslaget varje vecka, en gång i månaden vid APT, samt
gemensamma reflektioner under utvärderingsdagarna.
Förskollärarna har enligt rektor haft för få gemensamma planeringsmåndagar bl.a för att
de haft möten med olika samarbetspartners. De ska fortsättningsvis prioritera den
gemensamma reflektionstiden på planeringstiden, reflektionerna ska leda till
förbättringar och verksamhetens utveckling.
Verksamheten följer även upp via enkäter som föräldrarna får fylla i som sedan
sammanställs. Resultatet används sedan i utvärdering av verksamheten. Genom enkäter
och samtal med besökarna kan medarbetarna fånga upp besökarnas önskemål kring
utveckling och lärande, samt genom observationer av barns lek och lärande.
Huvudmannens bedömning:
Bedömningen är att Öppna förskolan gjort kloka val av målsättningar genom att
fortsätta hålla ut i detta arbete för att få en god utvärderingssystematik och kunna visa
på verksamhetens kvalité, samt vilka behov den fyller. Själva rapporten i Stratsys skulle
behöva en genomgång så att rubriker och mål hänger samman bättre och att aktiviteter
inte följs upp under flera rubriker. Det görs många aktiviteter, men analysen uteblir till
viss del och den röda tråden i rapporten som helhet likaså. Analysen uteblir till viss del
och den fina kvalitén som finns, blir därför svår att få syn på.

6.6 Jämställdhet och integration
Jämställdhet mellan flickor och pojkar
I dagsläget arbetar förskollärarna enligt egen utsago systematiskt genom
likabehandlingsarbetet, där det ingår att arbeta för jämställdhet mellan flickor och
pojkar. Förskollärarna anser sig ha ett medvetet och jämställt förhållningsätt i arbetet
med barnen. Öppna förskolan erbjuder aktiviteter till båda vårdnadshavare och en hel
del pappor deltar i verksamheten.
Ur ett jämställt samhällsperspektiv har förskollärarna noterat att antal föräldralediga
pappor som deltagit i verksamheten ökat. Något som varit ett mål verksamheten arbetat
för.
I föräldragrupperna påtalar förskollärarna värdet av att föräldrarna delar
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föräldraledigheten så jämlikt som möjligt för ett jämställt föräldraskap, som är
gynnsamt för familjen i ett längre perspektiv.
Integration
Öppna förskolan har satt fokus på att arbeta med inkludering av nya familjer som
kommit till Upplands-Bro. För att kunna bli inkluderad måste det finnas mötesplatser
med relevant innehåll. Förskollärarna har sett att språket är nyckeln till inflytande.
Under det senaste året har det bedrivits flera olika projekt som handlar om inkludering.
Öppna förskolan har t.ex. haft öppet hus och föräldragruppen "familjen i fokus" för
kvinnogruppen. Öppna förskolan inledde under 2018 ett samarbete med den nya
integrationschefen i kommunen. Projektet som erbjuds heter "Svenska på öppna
förskolan". Förskollärarna har lett gruppen vid sex tillfällen, tillsammans med
integrationsstödjare, en SVA-lärare och Upplands-Bro volontärer. Familjer som vill
träna svenska har bjudits in tillsammans med svensktalande familjer. Tanken har varit
att både ge tillfälle till svenskaträning på öppna förskolan, men också att skapa möten
mellan olika kulturer och sträva mot ett inkluderande av nyanlända i vår kommun.
Projektet vände sig till alla småbarnsfamiljer som vill träna svenska och de som ville
lära ut svenska.

Målsättningar
Bokcirkel för pedagogerna
om Genus
Månadens genus- och
jämställdhetsfråga

När ska det följas upp

Hur ska det utvärderas

Ansvarig

Måndagseftermiddagar

Dokumentation,
diskussioner/reflektioner

Pedagogerna

Varje månad/termin

Reflektioner från föräldrar
och pedagoger

Pedagogerna

Huvudmannens bedömning:
Bedömningen är att arbetet har påbörjats på ett medvetet sätt och genom en fortsatt
målsättning och systematik i arbetet kan detta arbete utvecklas vidare. Analys av
resultat saknas dock och därav blir det svårt att bedöma kvaliteten på insatserna som
beskrivs, samt även ställningstagande framåt saknas.
Hur har det gått med de olika insatserna, varför blev det så och hur går ni vidare? Varför
väljer ni den vägen i nästa steg? Är frågor som lämnas delvis obesvarade.
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7

Tidiga insatser kring barns hälsa

I familjesamverkan når Öppna förskolans verksamhet föräldrarna tidigt i föräldraskapet.
Många familjer väljer att delta i babymassagegrupper och föräldragrupper redan då
barnen är ca 2–6 månader. Där beskriver förskollärarna hur man tidigt kan upptäcka
anknytningsproblematik och förlossningsdepression.
Genom föräldragruppen "Röda tråden" i samarbetet med BVC och familjebehandlare
kan de ge stöd till familjer. Förskollärarna skapar ett tillitsfullt klimat vilket gör att
föräldrarna ofta delar med sig av sina erfarenheter och problem i föräldraskapet.
En del föräldrar och barn kan behöva riktad stöd och då hänvisas de vidare till t.ex.
Bryggan eller psykologen på BVC.
En annan aktivitet som möjliggör tidiga insatser är Öppna förskolans Babycafé för barn
upp till 8 månader. Det är en lugn verksamhet där förskollärarna tidigt kan fånga upp
familjers behov och oro, via dialog.
Förskollärarna beskriver:
En del föräldrar och barn kan behöva mer professionellt stöd och då hjälper vi dem
vidare med det. Familjebehandlaren har under vårterminen lånat vår lokal för att ge
extra stöd till en familj som behöver leka i en pedagogisk miljö.

Målsättningar
Stärka anknytning mellan
föräldrar och barn genom
samtal
Utveckla Röda tråden
föräldraenkäter

När ska det följas upp

Hur ska det utvärderas

Ansvarig

Varje vecka

genom reflektion och
diskussioner

Pedagoger

Vid hösterminsstarten

I slutet av höstterminen

Alla i familjesamverkan

Kvalitativ utvärdering

Genom ett inarbetat förhållningssätt där förskollärarna strävar efter att sätta varje
individ i centrum, bygga förtroende och tillit till besökarna, har de möjlighet att tidigt
upptäcka svårigheter och problem hos föräldrar och barn. Då det är två pedagoger som
arbetar på varje Öppen förskola och har man på så sätt möjlighet att erbjuda enskilda
samtal vid behov. Alla fyra förskollärarna har coachutbildning vilket underlättar
samtalsstödet. De bygger vårt föräldrastöd bland annat på anknytningsteorier och Jesper
Juuls tankar om föräldraskap och barns behov.
En del av planeringstiden används som gemensam reflektionstid där förskollärarna
beskriver:
Vi lyfter frågor och funderingar kring barn och familjer. Ibland behöver vi varandra
som bollplank när vi känner oro eller har frågor om hur vi kan stötta familjerna på
bästa sätt. Det kollegiala mötet betyder mycket då vi behöver delge varandra
information om båda öppna förskolorna och dess besökare. En stor tillgång är vårt
samarbete med familjebehandlaren på Bryggan som vi träffar varje vecka. Vi kan
rådfråga henne och hon kan ge oss stöd och vägledning vid behov samt att vi
framförallt kan hänvisa föräldrar till Bryggan. Vi har även med förälders tillåtelse
kontaktat Trygghet och Prevention för att kunna erbjuda föräldern rätt stöd. Vi har
hänvisat några föräldrar till BVC i frågor kring barns hälsa.
Utbildningsnämnden, SKA-rapport Öppna förskolan 2018-19

18(19)

Förskollärarna anser därmed att Upplands-Bro kommun har ett bra skyddsnät för
småbarnsfamiljer på grund av det generella stödet på Öppna förskolan, samt genom de
grupper som verksamheten i familjesamverkan erbjuder.
Huvudmannens bedömning:
Huvudman ser att det finns en tydlig strategi och många resurser samt en viktig
övergripande samverkan, för arbetet med hälsosamma relationer mellan barn och
föräldrar, vilket är grunden för god barnhälsa. Öppna förskolan fyller på många sätt en
central och viktig roll för nyblivna föräldrar i kommunen.
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Framtida skolor och förskolor
Förslag till beslut
Utbildningskontorets rapport om framtida skolor och förskolor godkänns.

Sammanfattning
Utbildningskontoret rapporterade den 5 november en redogörelse för
Utbildningsnämnden för hur en anpassning av barn – och elevplatser i
Upplands-Bro kommun planeras för i framtiden. Denna rapport har
kompletterats med befolkningsprognos samt en beskrivande text som visar på
behov och planerade åtgärder för att möta kommunens tillväxt ur ett skol – och
förskoleperspektiv.

Beslutsunderlag
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Behov av barn – och elevplatser 2020-28

Barnperspektiv
Att ha bra och anpassade förskolor och skolor för kommunens barn förutsätter
en god framförhållning och planering. Detta för att kunna möta en ökad tillväxt
som innebär fler barn och behov av fler förskolor och skolor.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utbildningskontoret

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Bilagor
1. Rapport – Behov av barn – och elevplatser 2020-28
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Aktuella planområden i Upplands-Bro

Totalt i Upplands-Bro
Totalprognos barn och unga 2019-2028
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1-5

2023
6-15

2024
16-18

2025
Totalt

2026

2027

2028

Bro-Låssa

Befolkningsprognos
Ålder
2018 2023 2028
1-5 fsk
843
1 018 1 049
6-15 grsk 1 599
1 949 2 072
Summa
2 442
2 967 3 121

Barn- och
elevplatser
2019
680
1370
2010

Behov
2028
1000
2000
3000

Ökad
kapacitet
2028
320
630
990

Område

Skolform

Beslutandefas

Ägare

Operatör

Västra Jursta

Fsk 120
barn

Laga kraft

Stena

?

Trädgårdssta
den

Skola F9

Laga kraft

Riksbyggen

?

Trädgårdssta
den

Fsk x 2
200 barn

Laga kraft

Riksbyggen

?

Östra Bro

Skola

Utredning

Lundberg

Kommun
al?

Östra
Bro/Kockbac
ka

Fsk

Planuppdrag

UBK

?

Säbyholm

Fsk 80
barn

Laga kraft

Ladza

Säbyholm
fsk AB

Tegelhagen

Skola F6

Laga kraft

Turako

Jensen?

Tegelhagen

Fsk

Laga kraft

Turako

?

Tegelhagen

Fsk

Laga kraft

Kffastigheter

?

Förskola
Befintliga paviljonger finns i Bro som rymmer 110 barn (Norrängens fsk).
Grundskola
Befintliga paviljonger finns vid Finnstaskolan som rymmer 150 elever
inklusive matsal. Osäkerhet finns för hur många bostäder som uppförs i
Tegelhagen och Trädgårdsstaden totalt. Indikationer finns på att dessa
båda områden kommer 3000 – 3500 bostäder uppföras enligt
detaljplanerna. Detta innebär att behovet kan komma att förändras över
tid.

Håbo-Tibble
Område

Skolform

Beslutande
fas

Ägare

Operatör

Håbo-Tibble

Förskola
100 barn

Utredning

UBK

Kommunal

Nuläge
Bygga en ny förskola i Håbo-Tibble kyrkby med kapacitet för det
prognostiserade behovet i området när så förutsättningar för
kommunalt vatten och avlopp ges.
Förskola
Utbildningsnämnden vill samlokalisera områdets två förskolor i en ny
förskolelokal 2020 och i samband med detta avveckla de mindre
lämpliga lokalerna i Håbo-Tibble kyrkby samt Röda villan som då
övergår till skolan.

Ålder
1-5 fsk
6-15 gsk
Summa

Befolkningsprognos
2018 2023 2028
95
103
106
191
191
191
186
294
297

Barn-och
elevplatser
2019
70
120
190

Behov
2028
100
140
240

Ökad
kapacitet
2028
30
20
50

Grundskola
Tjustaskolan är i behov av att använda den nyrenoverade Röda villan
samt renovera skolans kök i samband med att Tjusta by får
kommunalt vatten och avlopp sommaren 2020.

Kungsängen
Område

Skolform

Beslutandefas

Ägare

Operatör

Norrboda

Fsk +80
barn

Programskede

UBK

Kommunal

Norrboda
(Brunna park)

Skola

Samråd

Tam
group

Raul W

Lillsjö-badväg

Fsk 120
barn (inflytt
jan 2020)

Laga kraft

Rikshem

Kommunal

Ekhammarskol
an inkl
grundsär

+400
elever?

Planuppdrag

UBK

Kommunal

Ringblomman

Fsk 120
barn

Laga kraft

UBK

Kommunal

Nuläge
Befolkningsprognosen för Kungsängen visar på en ökning av antalet
barn i framförallt grundskoleåldern de närmaste åtta åren. Utifrån den
nyligen antagna planprioriteringen kan konstateras att det även
planeras för ytterligare bostäder förutom de som ligger till grund för
nuvarande befolkningsprognos. Nuvarande platsbrist har lösts med
tillfälliga paviljonger vilka kommer att utökas till hösten 2020.

Förskola

Ålder
1-5 fsk
6-15 grsk
Summa

Befolkningsprognos
2018
2023
2028
829
1 001
1 088
1 477
1 805
2 090
2 306
2 806 3 178

Barnelevplatser
2019
800
1300
2020

Behov
2028
1100
2000
3000

Ökad
kapacitet
2028
180
700
880

Befintliga paviljonger finns på Ekhammar fsk för 120 barn. Uppdrag
finns dessutom att bygga ut Norrboda fsk. Två nya förskolor öppnar
2020 med ytterligare 170 barnplatser. Det behövs ytterligare förskolor
i området om ytterligare bostäder planeras.
Grundskola
Befintliga paviljonger finns på Ekhammarskolan för grundsärskolan.
Ytterligare paviljonger finns uppställda för ca 125 elever.
Ekhammarskolan utreds för om- och tillbyggnad. Ny skola i Norrboda
planeras i befintligt planarbete.

Norrboda - Brunna
Område

Skolfo
rm

Beslutandefas

Ägare

Operatör

Viby 19:3

Skola

Planuppdrag

Genova

?

Viby 19:3

Fsk

Planuppdrag

Genova

?

Nuläge
Enligt befolkningsprognosen har inte hänsyn tagits till de
planerade bostäderna som finns i planuppdraget för Viby.
Förskola
En förskola med 100 barnplatser behövs till 2028. Om Viby
utvecklas med fler bostäder behövs fler förskoleplatser.
Grundskola
Antal elevplatser i området behöver inte utökas om inte Viby
utvecklas med fler bostäder.

Ålder
1-5 fsk
6-15 grsk
Summa

Befolkningsprognos
2018
2023
2028
274
329
364
690
684
751
964
1 013 1 115

Barn- och
elevplatser
2019
236
740
976

Behov
2028
340
740
980

Ökad
kapacitet
2028
100
0
100

Nya förskolor på gång 2020
Förskolan Ringblomman 1 november 2020

Förskolan Kristallen 1 december 2019

Nya skolpaviljonger
Paviljonger som ska beställas till Kommunfastigheter
Råbyskolan (F-6)
Lillsjöskolan (F-3)
Ekhammarskolan (4-9)
Att tänka på:
- Matsalsplatser
- Specialsalar (slöjd, hemkunskap mfl)
- Rokader i lokalutnyttjande
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Aktualitetsprövning Ekhammarskolans framtida
utformning
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ger i uppdrag till Utbildningskontoret att presentera
underlag och vägval för Ekhammarskolans framtida utformning till nästa
sammanträde den 21 januari 2020.

Sammanfattning
Beslut om förstudie för både en ny grundsärskola och en
utbyggnad/modernisering av Ekhammarskolan inklusive grundsärskola
beslutades av Utbildningsnämnden 2016-17. Ett arbete har tillsammans med
Samhällsbyggnadskontoret gjorts sedan 2018 med att ta fram olika alternativ
för området. I arbetet har förhållanden mellan framtida skolplaceringar och nya
bostäder i området beaktats samt de förutsättningar som styr det rådande
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen.
Utbildningskontoret skulle vilja slutföra det arbete med att hitta nya lösningar
tillsammans med Upplands-Bro kommunfastigheter AB och
Samhällsbyggnadskontoret som gör att Ekhammarskolan kan växa i takt med
befolkningen i området.

Beslutsunderlag
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Behovsanalys av utbyggnad och modernisering av Ekhammarskolan
2019

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Upplands-Bro är en expansiv kommun med ett stort behov av nya bostäder och
kommunal service. I samband med att nya bostadsområden växer fram ökar
förstås även behovet av elevplatser.
Området Ekhammar/Korsängen ligger på promenadavstånd ifrån Kungsängens
centrum och pendelstation i ett attraktivt läge. I Planprogrammet Korsängen
från 2012 gjordes bedömningen att det finns plats för ca 600-700 nya bostäder
öster- (Gamla Kungsängens IP) och söder om Ekhammarskolan.
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I ett snart kommande sammanhang ligger Ekhammarskolan strategiskt placerad
i nära anslutning till planerade bostadsområden och Gröna dalen.
Tomten är väl tilltagen med stora möjligheter till expansion i ett attraktivt läge.
Det finns stor potential att utöka antalet elevplatser på befintlig tomt samt även
plats för kultur- och fritidsverksamheter.
Ett grundligt arbete har gjorts där både befintliga byggnader och
kostnadseffektivitet har undersökts. Den tekniska undersökningen av
Ekhammarskolans lokaler har inneburit vissa vägval i förstudien där
kostnadseffektivitet har vägts mot en möjlighet att bygga en helt ny skola
Hela Ekhammarskolan behöver anpassas för ett ökat elevantal med ca 250
elever kommande år inklusive grundsärskola.
Samhällsbyggnadskontorets planavdelning har fått i uppdrag av
kommunstyrelsen att göra de nödvändiga detaljplanändringar som skapar
förutsättningar för en nybyggnation av grundsärskola samt nödvändiga
förändringar för ett ökat elevantal vid Ekhammarskolan.
Utbildningskontoret skulle vilja slutföra det arbete med att hitta nya lösningar
tillsammans med Upplands-Bro kommunfastigheter AB och
Samhällsbyggnadskontoret som gör att Ekhammarskolan kan växa i takt med
befolkningen i området. Inte minst efter att Korsängens utveckling har
prioriterats upp av Samhällsbyggnadsutskottet till nivå 1. Utbildningskontoret
ser att området vid Ekhammarskolan är det enda alternativet för denna
utveckling. I omedelbar närhet finns även Upplands-Brogymnasiet som också
har nått sin fulla elevkapacitet.

Barnperspektiv
Förslag till beslut är framtaget för att möjlighet till kommunens barn att få en
stimulerande och ändamålsenlig lärmiljö. Beslutet ger också möjlighet till fler
skolplatser till kommunens barn och större valmöjlighet för dem att få en
skolplacering utifrån sitt fria skolval.

Utbildningskontoret

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Bilagor
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Utbyggnad och modernisering av Ekhammarskolan
191108

1

Checklista lokalbehov
Chefsområde: Utbildningskontoret
Projekt: Utökning och modernisering av Ekhammaskolan inkl grundsärskola
Ansvarig: Kaj Söder/ Jesper Sjögren
Datum: Den 29 augusti 2016
Revideringsdatum: 11 november 2019

Bakgrund
Upplands-Bro är en expansiv kommun med ett stort behov av nya bostäder och
kommunal service. I samband med att nya bostadsområden växer fram ökar
förstås även behovet av elevplatser.
Området Ekhammar/Korsängen ligger på promenadavstånd ifrån Kungsängens
centrum och pendelstation i ett attraktivt läge. I Planprogrammet Korsängen
från 2012 gjordes bedömningen att det finns plats för ca 600-700 nya bostäder
öster- (Gamla Kungsängens IP) och söder om Ekhammarskolan.
I ett snart kommande sammanhang ligger Ekhammarskolan strategiskt placerad
i nära anslutning till planerade bostadsområden och Gröna dalen.
Tomten är väl tilltagen med stora möjligheter till expansion i ett attraktivt läge.
Det finns stor potential att utöka antalet elevplatser på befintlig tomt samt även
plats för kultur- och fritidsverksamheter.
Gröna dalen är ett centralt sammankopplande stråk som löper från norr till
söder. Enligt denna plan fragmenteras dock Gröna dalen av delar av
Ekhammarskolan och stråket mynnar istället ut norr om UBG för att sedan
återupptas söder om Enköpingsvägen.
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Förutom Korsängen finns även andra planerade bostadsområden i Kungsängen
som kommer att innebära fler barn och elever. Ringvägen är under uppbyggnad
med 450 bostäder och i Tibbleängen planeras det för ca 100 bostäder. I
Norrboda - Brunna park finns planer på att upprätta ca 750 bostäder och i nära
anslutning till det Örnäs med ytterligare ca 600 bostäder. I Viby (gamla Coop)
finns dessutom prioriterat utvecklingsplaner på att uppföra ca 1000 bostäder.

Nuvarande verksamhet
Idag är skolorna i Kungsängen redan under stor belastning och har
kompletterats med paviljonger. Ytterligare paviljonger planeras då
elevprognosen visar på en ökning av barn i åldrarna 6-16 och de nuvarande
skolbyggnaderna inte räcker till. Nuläget när det gäller kapacitet i områdets
skolor beskrivs i tabellen nedan.
Grundsärskolan vid Ekhammarskolan

Det är i nuläget 40 elever som går i grundsärskolan i kommunen. 28 av dessa
går i tillfälliga paviljonger vid Ekhammarskolan. 8 elever går i nystartade
grundsärskolegruppen vid Härneviskolan. 4 elever är individintegrerade i våra
kommunala skolor.
Upplands-Bro kommun har 53 elever inskrivna i grundsärskola, 14 stycken av
dessa elever är externt placerade.
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Skolor Kungsängen

Nuvarande kapacitet (antal just nu)

Stadier

Bergaskolan (K)

300 (332)

F-6

Lillsjöskolan (K)

300 (309)

F-3

Ekhammarskolan (inkl grundsär) (K)

550 (555)

4-9

Anmärkning
Två klassrum i paviljonger

Grundsärskolan i paviljonger samt tre
klassrum i mellanstadiet i paviljonger

Kungsskolan (F)

(16)

F-5

Källskolan (F)

(185)

F-9

Urfjälls montessori (F)

(66)

F-3

S:a

1401 (1463)

Befintliga lokaler
Se tabell ovan. En omfattande omorganisation till hösten 2015 ledde till att
Ekhammarskolan blev en 4-9-skola och Lillsjöskolan blev en F-3-skola.
Ekhammarskolan rymmer 550 elevplatser och kapaciteten begränsas bland
annat av att skolans matsal inte rymmer mer än så många elever. En optimering
av lokalerna på Ekhammarskolan har gjorts där man eftersträvat en
sammanhållen mellanstadiedel i B-huset. Med ovanstående åtgärder kan dock
inte Ekhammarskolan ta emot fler elever än 550. Bergaskolans lokaler är idag
begränsade och paviljonger har satts upp för att kunna behålla åk 6 så att
Ekhammarskolans lokaler räcker till. Ytterligare paviljonger planeras då
elevprognosen visar på en ökning av barn i åldrarna 6-16 och de nuvarande
skolbyggnaderna inte räcker till i området.

Effektiv lokalanvändning
Många åtgärder görs för effektiv lokalanvändning. Utbildningskontoret har
gjort omfattande optimeringar i lokalerna. Samutnyttjande av lokaler
tillsammans med Kultur och Fritid har ökat i området. För att kunna möta den
efterfrågan som blir av skol och förskolelokaler måste vi också bygga nytt.
Paviljonger är en förutsättning för att klara det ökade elevtrycket i området.
Det är dyrt och inte kostnadseffektivt om man jämför med en nybyggnation där
avskrivningar kan göras under lång tid.

Förändringar i verksamheten
För att möta behovet av ett ökat elevantal behöver Kungsängenområdets
elevkapacitet öka. För att skapa möjligheter till att utveckla och ytterligare
utöka antalet elevplatser vid Ekhammarområdet skapas en detaljplan som
tillåter större förändringar på hela områdets skolverksamhet.
Grundsärskolan

Då kommunen expanderar befolkningsmässigt ser utbildningskontoret att även
att en viss inflyttning av grundsärskoleelever kommer att ske under de närmsta
åren. Ur ett ekonomiskt perspektiv är en anpassning av kommunens lokaler en

4

nödvändighet för att kunna ta hand om de grundsärskolebarn som idag går i
skola utanför kommunen på köpta platser. Detta är mycket kostsamt ur både
elevpengs – och skolskjutsperspektiv.
I nuläget upphandlar kommunen platser när behov uppkommer. Detta är
kostsamt och ibland finns svårigheter med att hitta en anpassad skola. När
kommunen planerar antalet platser i sin nya grundsärskola bör man fundera
över vilket tidsperspektiv man ska ha för att fylla platserna. Kan vi bygga för
att växa i? Kan ett 10 års perspektiv för att fylla skolan med enbart kommunens
egna elever vara lämpligt? Kan man till en början sälja platser till andra
kommuner?

Framtida behov
Över 2000 nya bostäder kommer att öka behovet av skolplatser i Kungsängen.
Utbildningskontoret skulle vilja slutföra det arbete med att hitta nya lösningar
tillsammans med Upplands-Bro kommunfastigheter AB och
Samhällsbyggnadskontoret som gör att Ekhammarskolan kan växa i takt med
befolkningen i området. Inte minst efter att Korsängens utveckling har
prioriterats upp av Samhällsbyggnadsutskottet till nivå 1. Utbildningskontoret
ser att området vid Ekhammarskolan är det enda alternativet för denna
utveckling. I omedelbar närhet finns även Upplands-Brogymnasiet som också
har nått sin fulla elevkapacitet.

Befolkningsprognosen för Kungsängen visar på en ökning av antalet barn i
framförallt grundskoleåldern de närmaste åtta åren. Utifrån den nyligen
antagna planprioriteringen kan konstateras att det även planeras för ytterligare
bostäder förutom de som ligger till grund för ovanstående befolkningsprognos.
Om modernisering och en ökning av Ekhammarskolans elevkapacitet ska vara
på plats till 2022 måste ett arbete inledas nu.
Kommunen har just startat ett planarbete för att möjliggöra en ny skola i
Norrboda – Brunna park. En utökning med ca 500 elevplatser där kommer inte
att räcka. Dessutom råder stor osäkerhet om när en ny detaljplan kan komma
att vinna laga kraft.
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För att möta det ökande invånarantalet i kommunen ser Utbildningskontoret att
grundskoleorganisationen skulle behöva utökas på följande sätt:
Skolor Kungsängen

Nuvarande kapacitet (antal just nu)

Kapacitetsbehov

Stadier

Bergaskolan (Kommunal)

300 (332)

300

F-6

Lillsjöskolan (Kommunal)

300 (309)

300

F-3

500

F-9

Norrbodaskolan (Fristående)
Ekhammarskolan (inkl grundsär) (Kommunal)

550

800

4-9

Kungsskolan (Fristående)

(16)

50

F-5

Källskolan (Fristående)

(185)

180

F-9

Urfjälls montessori (Fristående)

(66)

65

F-3

S:a

1401

2195

Arbetet som gjorts
Beslut om förstudie för både en ny grundsärskola och en
utbyggnad/modernisering av Ekhammarskolan beslutades av
Utbildningsnämnden 2016-17. Ett arbete har tillsammans med
Samhällsbyggnadskontoret gjorts sedan 2018 med att ta fram olika alternativ
för området. I arbetet har förhållanden mellan framtida skolplaceringar och nya
bostäder i området beaktats samt de förutsättningar som styr det rådande
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen.
Ett grundligt arbete har gjorts där både befintliga byggnader och
kostnadseffektivitet har undersökts. Den tekniska undersökningen av
Ekhammarskolans lokaler har inneburit vissa vägval i förstudien där
kostnadseffektivitet har vägts mot en möjlighet att bygga en helt ny skola
Utbildningskontoret ser att hela Ekhammarskolan behöver anpassas för ett ökat
elevantal med ca 250 elever kommande år inklusive grundsärskola.
Samhällsbyggnadskontorets planavdelning har fått i uppdrag av
kommunstyrelsen att göra de nödvändiga detaljplanändringar som skapar
förutsättningar för en nybyggnation av grundsärskola samt nödvändiga
förändringar för ett ökat elevantal vid Ekhammarskolan.
Att samtidigt göra en förstudie där förutsättningar och alternativa lösningar tas
fram skapar goda möjligheter att få igång en projektering och nybyggnation så
fort som möjligt. Detta har gjorts tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret
och Kommunfastigheter.
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Jesper Sjögren
Stabschef
Utbildningskontoret
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Datum

2019-11-21

Vår beteckning

UN 19/0468
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Samrådsyttrande om ändring av detaljplan
Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (NorrbodaBrunna handels- och verksamhetsområde), nr
1301Ä2
Förslag till beslut
Utbildningskontorets yttrande över ändring av detaljplan för KungsängensTibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde), nr
1301Ä godkänns.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 28 augusti 2019 § 36, sänds förslag
till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handelsoch verksamhetsområde), nr 1301Ä, ut för samråd.
Utbildningskontoret har yttrat sig över förslaget och har vissa synpunkter.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2019



Samrådshandlingar för Norrboda-Brunna handels- och
verksamhetsområde

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 28 augusti 2019 § 36, sänds förslag
till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handelsoch verksamhetsområde), nr 1301Ä, ut för samråd.
Den nu föreslagna ändringen är att upphäva de gällande förutsättningarna och
skapa ett område som bättre uppfyller efterfrågade behov. Syftet med
detaljplaneändringen är att möjliggöra omvandling från storskalig handel till
cirka 590 stycken bostäder, småskalig handel, skola för cirka 500 elever,
parkeringshus och äldreboende. Även nya trafiksäkra kopplingar för
fordonstrafik och för gång- och cykeltrafikanter föreslås.
Utbildningskontorets yttrande
Utbildningskontoret har inga invändningar mot ändringen i förslag till
detaljplan i övergripande delar. Utbildningskontoret ställer sig dock
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

2019-11-21

Vår beteckning

UN 19/0468

tveksamma till dimensioneringen av förskole- och skolplatser i området. Enligt
förslaget till ändring i detaljplanen framgår att det planeras för 500 elevplatser.
Enligt planritning över området framgår att det även planeras för en förskola i
området. Behov av förskoleplatser finns i området men Utbildningskontoret
ställer sig frågande till om ytan som är avsett för skoltomten räcker för både en
skola med idrottshall och en förskola.
Utbildningskontoret bedömer att Kungsängen redan idag har brist på barn- och
elevplatser, vilket kan komma att innebära att en skola i området NorrbodaBrunna, med den kapacitet som föreslås, blir fullbelagd av elever som bor i
andra områden i närheten. Detta skulle i så fall riskera att innebära en
kapacitetsbrist, totalt sett, i kommundelen.
Att barn och elever får tillgång till förskola och skola i närområdet är en
förutsättning för att få en tillfredställande utbildning. Detta är särskilt viktigt
för förskolebarn och elever i de yngre åldrarna och därför bör särskild hänsyn
tas till vilka årskurser som skall erbjudas plats i den nya skola som skall
uppföras i området.

Barnperspektiv
Ovan angivet förslag, med hänsyn taget till utbildningskontorets yttrande, står
inte i strid med barnets bästa

Utbildningskontoret

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Bilagor
1. Samrådshandlingar för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde
Beslut sänds till
 Samhällsbyggnadsutskottet
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 36

Sammanträdesdatum:

2019-08-28

Beslut om samråd - Ändring av
detaljplan för Norrboda-Brunna
handels- och verksamhetsområde
(Kungsängens Tibble 1:331 m.fl.)
Dnr KS 16/0265

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att sända ut förslag för ändring av
detaljplan Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens
Tibble 1:331 m.fl.) Kungsängen nr 1301Ä2 på samråd enligt reglerna för
standardförfarande i Plan-och bygglagen (PBL) SFS 2010:900.

Reservationer

Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), och Catharina Andersson (S)
reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde ligger inom en detaljplan
med pågående genomförandetid. Syftet med ändringen är att ändra på
användningen av storskalig handel till bostäder, mindre affärer, skola,
parkeringshus och äldreboende.
Planförslaget omfattar ca 590 bostäder som fördelas mellan flerbostadshus som
placeras som bullerskydd ut mot Granhammarsvägen för att sedan skalas ner
och möta upp den nya lokalgatan med radhus.
Ett omsorgsfullt gestaltat parkeringshus kommer kunna inrymma funktioner
som exempelvis bilpool.
Skolan som planeras i området ska kunna inrymma cirka 500 elever med en
skolgård och trafiksäkra förbindelser ner till Gröna dalen.
Ett mindre centrumhus möter upp den storskaliga COOP-byggnaden och
tillgodoser de lokala service- och handelsfunktionerna.
Trafiksituationen har setts över och en ny infartsväg kommer skapas från
Granhammarsvägen direkt upp till handelsområdet.

Beslutsunderlag


Beslut om planuppdrag för ändring av detaljplan, Kommunstyrelsens
beslut 5 oktober 2016, §135



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 14 augusti 2019



Planbeskrivning, 25 juli 2019
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PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet


Plankarta, 5 juni 2019



Illustrationsbilaga, 5 juni 2019



Behovsbedömning, 5 mars 2018

Sammanträdesdatum:

2019-08-28

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att sända ut förslag för ändring av
detaljplan Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens
Tibble 1:331 m.fl.) Kungsängen nr 1301Ä2 på samråd enligt reglerna för
standardförfarande i Plan-och bygglagen (PBL) SFS 2010:900.

Förslag till beslut på sammanträdet

Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), och Catharina Andersson (S)
föreslår
”Samhällsbyggnadsutskottet återremitterar ärendet för att se över inbördes
placering så att skolan, förskolan och äldreboendet lokaliseras närmre
Idrottsplatsen.”

Yrkande
Jan Stefanson (KD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, varav ett är återremiss.
Han frågar först om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Han frågar
därefter om Samhällsbyggnadsutskottet kan besluta enligt kontorets förslag till
beslut. Han finner bifall.

Protokollsanteckning

Martin Normark (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning
”I det fortsatta arbetet bör ytterligare övervägningar ske för området mellan
Femstenavägen och Granhammarsvägen, vad gäller lägre hushöjder, ytor för
lek och utevistelse, parkering, samplanering med område tidigare avsett för
drivmedelsanläggning mm, samt samband med till exempel
idrottsanläggningarna på andra sidan Granhammarsvägen.”
Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), och Catharina Andersson (S)
” Socialdemokraterna anser att placeringen av skola, förskola och äldreboende
medför ökad trafik i området samt en miljö som ej blir trafiksäker. Detta bör
undvikas.
I den fortsatta processen måste hänsyn tas till samhällsnyttan kopplat till
eventuell planskadeavgift.”
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Handlingar
Planhandlingar
Plankarta
Denna planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Illustrationsbilaga, 2019-06-05

Övriga handlingar
Norrboda - Dagvattenhantering, Tyréns AB, 2019-06-28
Trafik PM, Tyréns AB, 2019-06-10
Riskhänsyn i detaljplan Norrboda handelsplats, Tyréns AB, 2018-03-28
Trafikbullerutredning Norrboda, Tyréns AB, 2019-06-10
Beskrivning av geo och berg, Bjerking AB, 2018-03-23
Behovsbedömning, 2018-03-25

Syfte och huvuddrag
Syftet med ändringen av gällande detaljplan är skapa en mer flexibel detaljplan som bättre stämmer
överens med efterfrågan på marknaden avseende markanvändningen. Inom området ska de nya
byggrätterna skapa förutsättningar för att möjliggöra för cirka 590 bostäder, mindre
centrumverksamheter, en grundskola för cirka 500 elever med fullstor idrottshall, samt möjligheter till
äldreboende och förskola. I den gällande detaljplanen finns flera möjliga in- och utfarter från området
och även i denna plan ska nya förutsättningar skapas för att säkerställa en avlastning på
Pettersbergsvägen. För att koppla området till Gröna dalen ska även en bro över Granhammarsvägen
byggas så att gång- och cykeltrafik enkelt och trafiksäkert kan ta sig från planområdet till
Idrottsplatsen i Gröna dalen och i förlängningen Kungsängen där pendeltågen går och ytterligare
service finns att tillgå. Den del av planområdet som har lagts ut som Natur enligt plankartan ska
bevaras för att på så vis säkerställa att vissa naturvärden i området bibehålles.

Bakgrund
11 februari 2015 antogs detaljplan för Norrboda Brunna handels- och verksamhetsområde, §7.
Detaljplanens huvudsakliga syfte var att skapa förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av Brunna
verksamhetsområde och att möjliggöra en ny handelsplats och nya bostäder väster om E18. Handeln
var förlagd till fem större handelsbyggnader placerade runt ett stort parkeringstorg. En
handelsutredning för Upplands-Bro kommun samt utvecklingsprogrammet för Brunna
verksamhetsområde låg till grund för planeringen av verksamhetsområdet och handelsplatsen.
Efter antagandet av detaljplanen har det dock visat sig att efterfrågan på lokaler för externa
handelsverksamheter minskat, alltmedan behovet av bostäder fortsätter att öka. Kommunstyrelsen
beslutade därför, på exploatörens begäran, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en
ändring av gällande detaljplan för att minska mängden handel och öka inslaget av bostäder och
kommunal service. Beslut om nytt planuppdrag gavs 5 oktober 2016, §135. Detaljplanen har ändrats
en gång tidigare med syfte att möjliggöra för en byggnad som inte kunde beviljas bygglov för enligt
detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade om ändringen av detaljplanen den 8 juni 2016 §90.
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Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2017. Planförslaget är därmed upprättat enligt Plan- och bygglagen PBL
(2010:900) enligt dess lydelse efter den 1 januari 2015. Handläggningen sker med standardförfarande.

Eftersom den föreslagna markanvändningen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan har
planprogram inte upprättats.
Det aktuella planskedet är samråd, då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådstiden upprättas en samrådsredogörelse där
yttranden som framförts redovisas. Planförslaget justeras och kompletteras vid behov och ett
granskningsförslag upprättas. Därefter har allmänheten, sakägare och myndigheter möjligheter att igen
lämna synpunkter på det reviderade förslaget. De inkomna synpunkterna sammanställs i ett så kallat
granskningsutlåtande, planförslaget kan vid behov revideras med mindre ändringar och därefter går
detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (SBU)
Samrådstid
Granskning
Antagande (KF)

augusti 2019
september-oktober 2019
kvartal ett 2020
kvartal tre 2020

Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav den 22 september 2016 samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag
till ny detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde genom standardförfarande.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens tredje kapitel avseende lämplig användning av
mark och vatten, samt femte kapitlet avseende miljökvalitetsnormer. Något riksintresse enligt
miljöbalkens fjärde kapitel berörs inte. Se avsnittet Konsekvenser av planens genomförande.

Behovsbedömning
Behovsbedömningen har genomförts med en genomgång av den checklista som Upplands-Bro
kommun använder sig av. Bedömningen baseras på underlag från VISS (miljökvalitetsnormer för
ytvatten), artdataportalen, SLB, Upplands-Bro kommuns översiktsplan och
miljökonsekvensbeskrivningen för den nu gällande detaljplanen.
Miljöaspekter som påverkas av den nya detaljplanen bedöms främst vara kopplade till människors
hälsa (buller, risk och luftkvalitet) samt påverkan på ytvatten i och med ökade mängder dagvatten till
vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Påverkan på befolkning, kulturmiljö, materiella tillgångar och
växt- och djurliv bedöms vara försumbara.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. Bebyggelsen
mot Granhammarsvägen kommer utsättas för höga bullernivåer. Riktvärdena klaras i och med att
hälften av boningsrummen kan vändas mot en sida med max 55 dBA ekvivalenta bullernivåer.
Boverkets byggregler gällande bullernivåer inomhus bedöms kunna uppfyllas genom fasad- och
fönsteråtgärder. Risk på grund av olyckor på Granhammarsvägen bedöms inte medföra betydande
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miljöpåverkan eftersom bebyggelsen vänder sig bort från Granhammarsvägen och därmed inbjuder
inte ytan mellan bebyggelsen och vägen till stadigvarande vistelse. En riskutredning har också tagits
fram för detaljplanen. Med samma resonemang bedöms inte heller luftföroreningar utgöra risk för
betydande miljöpåverkan eftersom bebyggelsen är vänd bort från Granhammarsvägen. Friskluftsintag
bör inte placeras mot Granhammarsvägen. Mängden dagvatten kommer öka i en stor omfattning
jämfört med nuläget och i och med det även mängden föroreningar. Statusklassningen för recipienten
Mälaren-Görväln är god vad gäller ekologisk status och uppnår ej god för kemisk status.
Kvalitetskravet är god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Avseende föroreningar ökar
belastningen på Mälaren vilket är oundvikligt då naturmark exploateras. Då Tibbledammen avskiljer
föroreningar och dess förmåga bibehålls genom flödesdämpande åtgärder i planområdet mildras
effekten. Detta påverkar dels Östra Mälaren som vattentäkt och möjligheten att bibehåll/uppnå satta
miljömål för recipienten. Exploateringen är dock inte av den omfattningen/karaktären att den kan
förändra statusklassningen eller utgör ett direkt hot mot Östra Mälaren som vattentäkt. För
detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram vilken innehåller liknande åtgärder som för den nu
gällande detaljplanen. I den bedöms föroreningsmängderna kunna minskas i en sådan omfattning att
endast små negativa konsekvenser bedöms uppstå, se utredning Norrboda - Dagvattenhantering,
Tyréns AB, 2019-06-28.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är beläget nordväst om Kungsängens tätort vid trafikplats Brunna. Granhammarsvägen
går längs planområdets östra sida och Pettersbergsvägen längs den västra. Planområdets totala areal är
cirka 6,9 hektar. Väg E18 ligger i anslutning till planområdet och är en väg av riksintresse.

Flygfoto med ungefärligt planområde markerat (Upplands-Bro kommun 2019).
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Markägoförhållanden
I planområdet ingår följande fastigheter:
Planområdet ligger inom Kungsängens-Tibble 1:331, ägs huvudsakligen av Norrboda Handelsområde
i Upplands Bro AB. Mindre andel gatu- och naturmark samt en remsa framtida kvartersmark ut mot
Granhammarsvägen i planområdets södra del tillhör Kungsängens-Tibble 1:3 som ägs av UpplandsBro kommun.
Gällande planer och tidigare ställningstaganden

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, betecknas området som
primärt bebyggelseläge.

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antogs i november 2011 och aktualiteten
antogs 2018. I översiktsplanen föreslås planområdet nyttjas för verksamhetsändamål och/eller handel.
Området uppges regleras delvis av områdesbestämmelser för verksamheter och utformning av området
bör ske med hänsyn till områdets exponerade läge. Vidare står det i översiktsplanen att i samband med
planläggning av området behöver vattenfrågor studeras ytterligare. Möjliga bil-/buss-, gång- och
cykelvägskopplingar norrut till Brunna industriområde, Lejondals naturreservat och Hällkanas
friluftsområde ska undersökas.

Detaljplaner
Gällande detaljplan i planområdet
Planområdet omfattas i sin helhet av detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301
(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) som vann laga kraft 2015. Den har fortfarande
genomförandetid kvar, då den sattes till 10 år från den dag planen vann laga kraft, vilket var 2015-0312. Detaljplanen medger utbyggnad av Brunna verksamhetsområde öster om E18, samt en ny
handelsplats och nya bostäder väster om E18. Vidare möjliggör detaljplanen en ny vägförbindelse
under E18 som ska koppla samman Brunna verksamhetsområde med bostadsområdet och
handelsplatsen i Norrboda. Detaljplanen anger att Mätarvägen förlängs till Granhammarsvägen för att
skapa en bra förbindelse för tunga transporter både inom planområdet och för angränsande nya
verksamhetsområden norr om E18. Planen syftar också till att knyta samman gång- och cykelvägnätet
norr och söder om E18 samt att säkerställa en ändamålsenlig dagvattenhantering inom planområdet.

Förutsättningar
Natur
Mark och vegetation
Planområdet består av kuperad, skogsklädd naturmark. I låg- och skugglägen finns fuktiga miljöer
med större gran- och lövträdsinslag. Enstaka mycket små områden finns där vattennivån ligger nära
markytan. Området har inte några stora värden för friluftsliv eller rekreation eftersom det till stora
delar är påverkat av trafikbuller samt influerat av den intilliggande handelsplatsen.
Inom aktuellt område förekommer det berg i dagen, ytligt berg och svackor fyllda med lera och
humusjordar. På vissa ställen kan det förekomma torv och gyttja. Enligt SGU:s jordartskarta
förekommer det tunt eller osammanhängande ytlager av morän och sandig morän i området.
Grundvattnet förväntas följa områdets topografi.
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Fotografi över del av planområdet som visar platsens terräng- och markförhållanden (Tyréns 2018).

Enligt terrängmodell är svackorna framförallt NNO–SSV-ligt respektive NV–SO-ligt orienterade.
Det exponerade berget består i huvudsak av en ljusgrå till grå bergart, som okulärt bedöms ha en
granitisk sammansättning. Graniten har en kornstorlek som varierar mellan fint medelkornig till
medelkornig och bedöms som massiv och homogen. Graniten har en naturlig sprickighet och
bergmassans huvudstruktur är medel- till storblockig. Till viss del uppvisar graniten en förskiffring.
Enligt SGU:s berggrundskarta förekommer det inte några större deformationszoner inom
projektområdet. Strax öster om projektområdet finns det, enligt berggrundskartan, en nordsydlig
ospecificerade deformationszon (förkastning, spricka, sprickzon, krosszon).
Landskaps- och stadsbild
Planområdet ligger nära E18 och är till större delen skogsklätt med inslag av berg i dagen och mindre
fuktiga partier - sänkor (se fotografi ovan). Del av området är det som i gällande detaljplan betecknats
naturmark. Som en konsekvens av gällande detaljplan har exploatering påbörjats i direkt anslutning till
aktuellt planområde, samt att en del markförberedning har gjorts inom det nu gällande planområdet.
Den påbörjade exploateringen har skett nordost om planområdet där handelsplats Brunna Park har
etablerats. Där ligger Coop, Byggmax och Biltema samt en stor gemensam parkering i mitten. Den
västra delen av planområdet gränsar till påbörjad exploatering enligt gällande detaljplan och
inflyttning i dessa bostäder är påbörjad.
Planområdet sluttar i söder kraftigt mot Granhammarsvägen och mot den öppna ”Gröna dalen”, som
ligger i sydost på andra sidan Granhammarsvägen. ”Gröna dalen” kallas det landskapsstråk som
kopplar ihop stora delar av Kungsängen med Mälaren i söder. Det är ett välanvänt rekreationsområde
och här ligger även flera idrottsanläggningar. I den del som ligger närmast planområdet ligger
exempelvis en idrottsplats med flera fotbollsplaner. Granhammarsvägens norra del upplevs som
överdimensionerad med breda, dubbla körbanor, medan den södra delen har byggts om med smalare
körbanor, dock fortfarande med ett brett, väl tilltaget vägområde. Området avgränsas i väster av
Pettersbergsvägen, och på andra sidan denna ligger Norrboda, ett nybyggt område med främst
villabebyggelse samt några flerbostadshus. Norr om planområdet utbreder sig ett större skogsparti och
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rekreationsområde som leder fram till Örnässjön och Lillsjön. Skogspartiet avgränsas i öster av E18
som med sina på- och avfartsramper är en kraftig barriär i landskapet.
Ett för området viktigt landmärke är vattentornet som syns från E18 i västlig riktning och från olika
punkter inom kommunen.
Väster om planområdet ligger bostadsområdet Norrboda, som planerades under 1980-talet. Området
planlades ursprungligen i detaljplan nr 8804 och avsågs främst bebyggas med flerbostadshus. Stora
delar av detaljplanen byggdes dock aldrig ut och har ersatts av en ny detaljplan för Tibbleskogen, nr
0901, som främst innehåller småhusbebyggelse. I området finns även en förskola.

Planområdet sett från Granhammarsvägen (Tyréns 2018).

Rekreation och friluftsliv
Området har inte några större värden för friluftsliv eller rekreation eftersom det till stora delar är
påverkat av trafikbuller. Viss rekreation eller lek kan förekomma i skogsområdet mellan
handelsområdet och det nybyggda bostäderna väster om planområdet.
Fornlämningar
Under framtagandet av gällande detaljplan genomfördes en arkeologisk utredning
(Riksantikvarieämbetet, 2014) inom planområde. Inga nya okända fornlämningar konstaterades. Sedan
tidigare fanns en bebyggelselämning, Kungsängen 100:1, registrerad i riksantikvarieämbetets
fornlämningsregister. Lämningen finns inom gällande planområdets sydvästra hörn. Lämningen
omfattas inte av planområdet för detta planförslag.
Förorenad mark
Under 2014 påträffades en oljetank i området, denna har fraktats bort och markprovtagningar visade
att marken under oljetanken inte var förorenad (PM Provtagning av mark kring oljetank inom
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:331, Tyréns AB, 2014-02-07).

Bebyggelse
Övergripande disposition
I och närmast runt om planområdet planerades under 1960-talet en storskalig utbyggnad. Vattentornet
i nordväst byggdes under denna tidsperiod och i förlängningen av nuvarande Pettersbergsvägen
anlades den första etappen av Drottningvägen, en huvudled som skulle förlängas långt västerut i
riktning mot Bro, med stora nya utbyggnadsområden. Pettersbergsvägen var tänkt att bli en gata med
stor dignitet i likhet med Granhammarsvägen som byggdes under samma tidsperiod. Utbyggnaden
kom dock aldrig till stånd och första etappen av Drottningvägen slutar i ett obebyggt skogsparti norr
om vattentornet. På 1980-talet planerades istället bostadsområdet Norrboda, se nedan. Direkt sydöst
om planområdet, nedanför Granhammarsvägens vägbank, finns Kungsängens nybyggda idrottsplats
som drivs av kommunen och har ett stort antal besökare från såväl kommunen som omgivande
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kommuner. Detaljplanen för idrottsplatsen, nr 0611, reglerar zonen närmast planområdet som
parkering samt allmän plats.
Det aktuella området består för närvarande av ett handelsområde som byggts enligt den gällande
detaljplanen. Handelsområdet består i dagsläget av COOP, Byggmax och Biltema samt
kundparkeringar. Provisoriska angöringsvägar till handelsområdet är helt eller delvis utbyggda.
Genomförandet av gällande detaljplan är påbörjat även för området norr om E18, vilket byggs ut som
verksamhetsområde som planerat. Även bostadskvarteren i sydväst byggs enligt gällande detaljplan.
Drivmedelsstationen har ännu inte anlagts. Området för aktuell ändring av detaljplan är idag, frånsett
infartsväg till handeln, helt obebyggt.
Området nås via Pettersbergsvägen samt en gång- och cykelstig genom en port under E18.
Granhammarsvägen ligger betydligt lägre än planområdet vid handelsplatsen. Mellan
Pettersbergsvägen och Mätarvägen finns för närvarande endast en gång- och cykelstig. Väster om
området står vattentornet som utgör ett landmärke.
Bostäder
Inom befintlig detaljplan byggs bostäder utmed Pettersbergsvägen enligt plan. Delar av bebyggelsen är
färdigställd och inflyttning till dessa bostäder har skett. I dessa byggnader finns det även mindre
verksamheter etablerade så som ett gym. Väster om Pettersbergsvägen ligger bostadsområdet
Norrboda som planerades på 1980-talet. Området planerades i en tidstypisk postmodern stil med ett
slingrande gatunät och flerbostadshus i nära kontakt med naturen. Idag sker en pågående utbyggnad av
både småhus och flerbostadshus i området och det finns en förskola samt en livsmedelsbutik.
Verksamheter
Det finns inga verksamheter i planområdet idag.
Lekplats
I planområdet saknas idag lekplatser och den närmaste ligger i anslutning till Kungsängens idrottsplats
vilket innebär att barn i området behöver korsa Granhammarsvägen för att få access till Drömparken
som lekplatsen heter.
Drivmedelsstation
I korsningen Granhammarsvägen/Pettersbergsvägen finns det enligt den gällande detaljplanen en
byggrätt för drivmedelsstation. Påfyllningsanordning för drivmedel, pumpar och biogaslager bör
förläggas till tomtens södra del närmast Granhammarsvägen. Laddstation för elfordon finns på Lidls
parkering.
Handel
Vid korsningen mellan Pettersbergsvägen och Norrbodavägen, direkt väster om planområdet, finns en
Lidl-butik. Direkt norr om planområdet finns COOP, Biltema, Byggmax, ett apotek och en restaurang
och dessa utgör tillsammans handelsområdet som kallas för Brunna Park. Byggnaderna inom
handelsplatsen är placerade kring ett stort parkeringstorg. I Kungsängens centrum, cirka 2,5 km från
planområdet finns apotek, två livsmedelsbutiker, systembolag och ett litet utbud av mindre butiker och
kommersiell service.
Skola och förskola
I Norrboda, i nära anslutning till planområdet västerut, finns förskola. I Tibble, cirka 1,5 km från
planområdet, finns skola och gymnasieskola.
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Trafik och kommunikationer
Biltrafik
Det är god tillgänglighet för motorfordon att nå planområdet. Området ligger perifert i
Stockholmsregionen men med motorvägsförbindelse till norra delen av centrala Stockholm samt
Enköping och Västerås. E18, motorvägen mellan Stockholm och Enköping/Västerås, tillhör det
överordnade statliga vägnätet och är med ca 35 000 f/d den dominerande trafikådern genom området.
Högsta tillåtna hastighet längs E18 är 110 km/tim.
Planområdet nås via Pettersbergsvägen, som via Granhammarsvägen och trafikplats Brunna med avoch påfartsramper ansluter till E18 både norr- och söderut. Granhammarsvägen ligger betydligt lägre
än planområdet vid handelsplatsen och är huvudgata mellan Kungsängen och Brunna.
Granhammarsvägen trafikeras idag av ca 8 000 fordon per dygn och högsta tillåtna hastighet är 60
km/tim.

Flygbild över området, år 2018. Ungefärlig position av planområdet är markerat i orange, markerat i blått är det redan
utbyggda handelsområdet (Upplands-Bro, 2019).

Godstrafik förekommer i dagsläget framförallt på E18 och Granhammarsvägen. E18 är primär
transportled medan Granhammarsvägen är sekundär transportled för farligt gods.
Det saknas uppdaterade trafikmätningar för Pettersbergsvägen. Vid den tidigare trafikutredningen
(2014) bedömdes trafikmängden till ca. 500 fordon per vardagsmedeldygn. Högsta tillåtna hastighet
längs Pettersbergsvägen är 30 km/tim.
En temporär angöringsgata har anlagts till handelsområdet. En enkelriktad tillfartsgata från
Pettersbergsvägen till handelsplatsen är färdigställd och i bruk sedan 2018.
Parkering
I dagsläget finns en stor parkeringsplats direkt norr om planområdet med cirka 400 parkeringsplatser
som förser butikerna vid handelsplatsen med kundparkeringar. Enligt tidigare trafikutredning (2014)
skulle handelsplatsen anläggas med ett parkeringstal om 26 platser per 1000 BTA. Dagens
handelsplats har ett parkeringstal på 19 platser per 1000 BTA. Detta innebär att det behövs en högre
omsättning per plats för att tillgodose samma behov.
Leveranser till och från handelsplatsen sker via en anlagd lastgata som leder ut på Pettersbergsvägen
norr om handelsplatsen. När den planerade tunneln under E18 är färdigställd kommer tungtrafik att
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förbjudas på Pettersbergsvägen med infart från Pettersbergsrondellen. Tung trafik kommer även kunna
nyttja den nya vägen upp i området från den nya planerade rondellen på Granhammarsvägen.
Gång-, cykel- och mopedtrafik
Pettersbergsvägen har byggts om från Granhammarsvägen till Norrbodavägen och försetts med gångoch cykelbana. Längre norrut i höjd med vattentornet har en tillfällig gång- och cykelbana anlagts
utmed en angöringsgata till handelsområdet. För närvarande finns ingen fullständigt utbyggd gångoch cykelväg utmed Granhammarsvägen men anslutande vägar finns både på södra och norra sidan.
Däremellan har vägrenen på västra sidan av vägen avskilts från körbanan med lätta pollare för gång
och cykel. Kommunen avser att koppla samman gång- och cykelvägnätet i området under 2018.
Norr om utredningsområdet finns en skogsstig som leder under E18 och som byggs om till gång- och
cykelväg enligt gällande detaljplan. Breddningen av undergången under E18 beräknas påbörjas vintern
2019. Denna väg ansluter till en befintlig gång- och cykelväg norr om E18 och används redan idag av
gående och cyklister som ett alternativ till den hårt trafikerade Granhammarsvägen. Andra gång- och
cykelvägar i närheten är huvudsakligen förlagda till park- och naturområdena, bland annat i Gröna
dalen. Cykelavståndet från planområdet till centrala Kungsängen och pendeltågsstationen är ca 2
kilometer.
Kollektivtrafik
Området förses med kollektivtrafik via buss på Granhammarsvägen. Busstrafiken går i kvartstrafik på
Granhammarsvägen till Kungsängens station en stor del av dagen, där turerna är anpassade till
pendeltåget till/från Stockholm. Hållplatser finns på Granhammarsvägen dels vid Mätarvägens
förlängning och dels 200 meter väster om Pettersbergsvägen. I figuren nedan visas ett utdrag från SL
med dagens linjedragning.
Närmaste spårbundna kollektivtrafik finns i Kungsängens centrum med pendeltågslinjen mot
Stockholms central och Nynäshamn samt norrut mot Bålsta.
En busslinje planerades redan under tidigare detaljplanearbete att gå på Pettersbergsvägen och ansluta
Granhammarsvägen med den förlängda Mätarvägen på vägen genom vägportarna under E18, som
ännu ej är byggda. Busshållplats föreslogs då anläggas väster om handelsplatsen och öster om
bostadsområdet Norrboda på Pettersbergsvägen, vilket även skulle försörja de nu planerade
bostäderna, skolan och äldreboendet.

Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2

Planbeskrivning

14

Linjekarta över kollektivtrafiken i närområdet (SL, 2019).

Tillgänglighet
Större delen av planområdet är idag inte tillgängligt för personer med funktionshinder eftersom det
består av naturmark utan anlagda stigar eller gångvägar samt att det är kuperad terräng. Det finns en
gång- och cykelväg längre österut, i rekreationsområdet Gröna dalen, som har god tillgänglighet men
som ligger relativt långt från bebyggelsen.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Planområdet (cirka 6 ha) ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde, sekundär zon. Avrinningen
belastar ett allmänt ledningsnät i Gröna dalen. Recipient för dagvattenutsläpp är vattenområdet
Mälaren-Görväln. Ekologisk status enligt VISS bedöms som god. Kemisk status uppnår ej god status
främst pga förorenade sediment utanför Lövsta soptipp i Stockholm.
Marken i området utgörs mestadels av berg med sannolikt tunt lager vittringsjord. Inslag av morän
finns, troligen inte så djupa lager. Möjligheterna till infiltration av större mängder dagvatten är troligen
begränsade. Planområdet består i nuläget uteslutande av naturmark vars avrinning huvudsakligen sker
direkt mot Gröna dalen där huvudledningar för dagvatten är förlagda. Utöver naturmarken i
planområdet avvattnas stora hårdgjorda ytor i Brunna verksamhetsområde, Granhammarsvägen och
E18 samt bostadsbebyggelse via ledningar och diken till ledningssystemet i Gröna dalen. Även stora
ytor med naturmark öster om Gröna dalen ingår i tillrinningsområdet. Söder om anslutningspunkterna
för planområdet ansluts även stora delar av bebyggelsen i Kungsängen. Ledningssystemet i Gröna
dalen har begränsad kapacitet i förhållande till avrinningsområdet. Översvämningar har förekommit i
ett område söder om korsningen E18/Granhammarsvägen. Hela avrinningssystemet mynnar i en damm
(Tibbledammen) avsedd för rening av dagvatten. Görvälns vattenverk ligger cirka 5 km söder om
utsläppspunkten. Vattenområdet (primär zon) och ett angränsande landområde (sekundär zon) ingår i
Östra Mälarens vattenskyddsområde. Planområdet ingår i den sekundära skyddszonen vilket skärper
kraven på framtida dagvattenhantering samt även under byggskedet.
Vatten och avlopp
I planområdet finns VA-ledningar i Pettersbergsvägen. Huvudvattenledningen till Kungsängens
vattentorn skär diagonalt genom planområdet.
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Värme
Fjärrvärme finns i Pettersbergsvägen och fortsätter längs den befintliga gångstigen genom vägportarna
under E18 och vidare i gång- och cykelvägen som ansluter till Brunna verksamhetsområde.
El, tele, bredband
Bebyggelsen som har tillkommit i och med den nu gällande detaljplanen är försörjd genom ett
etablerat nät för tele, el och bredband.

Störningar och risker
Buller
Planområdet är idag bullerstört från framförallt E18 och Granhammarsvägen.
Risk
Idag är risknivån i planområdet mycket låg och väldigt få människor rör sig här. Det finns inga
riskkällor inom planområdet utan det är transporter med farligt gods på framförallt E18 som är
riskkälla.

Planförslag
Bebyggelse
Övergripande disposition
Det nya planförslaget innebär omkring 590 bostäder fördelat på 74 000 m2 BTA, en grundskola i två
plan för cirka 500 elever uppdelat på 4 300 m2 BTA med fullstor idrottshall samt ett äldreboende med
cirka 72 lägenheter i fem våningar fördelat på 6 900 m2 BTA (se figurer på nästkommande sida för
situationsplan och volymstudier över planområdet).
Den nya bebyggelsen planeras i tre zoner. I söder föreslås fem bostadskvarter. Närmast COOP
möjliggörs bebyggelse för bostäder som även medger centrumverksamhet och skola/förskola. I väster
föreslås bebyggelse för äldreboende/vård, skola samt idrottshall. Skolan och äldreboendet ligger intill
ett grönstråk och kan dra nytta av närheten dit. Norr om äldreboendet föreslås radhus i grupper.
Den nya bebyggelsen är placerad så att bostäder och skola blir kompletterande tillskott till existerande
handelsbebyggelse och vägstruktur. I utformningen av gatunät, bebyggelse och naturområden har
ambitionen varit att skapa tydliga strukturer som är flexibla och klarar förändring och framtida behov.
Stor omsorg har lagts vid att skapa gena och lättorienterade förbindelser för såväl gående som
cyklister.
Placering av bostadsbebyggelsen har skett med syftet att anpassa kvarteren så bra som möjligt till
existerande terräng samtidigt som krav på tillgänglighet kan uppnås. Stor vikt har fästs vid att skapa
tydlighet i både väg- och kvartersstrukturen och att ge bostäderna och skolan en självklar placering i
relation till sin omgivning och till handelsområdet. Bostäderna bidrar till att skapa en mer levande
stadsdel, bland annat eftersom de boende kommer att röra sig i området vid andra tidpunkter än
besökarna till handelsplatsen. Bostäderna knyter an till bostadsområdet Norrboda väster om
planområdet.
För att möjliggöra en framtida koppling, förslagsvis i form av en bro, från den nya stadsdelen och
handelsplatsen till idrottsområdet och Gröna dalen söder om Granhammarsvägen, hålls det gröna
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stråket söder om planområdet obebyggt och planläggs som naturmark där möjligheterna finns att
skapa förbindelser i form av stiger eller gångvägar.

Situationsplan över planförslaget (BAU, 2019)
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Volymstudie, vy från söder (BAU, 2019).

Planområdet, vy från norr (BAU, 2019).

Bostäder
I planområdet planeras det för cirka 590 nya bostäder, beroende på val av slutlig planlösning och
fördelning av lägenhetsstorlekar. Höjden på byggnaderna varierar mellan två och sju våningar. I några
fall har byggnader inom ett kvarter orienterade mot söder getts en lägre höjd för att släppa in solljus
från sydväst. I andra fall har byggnader getts en högre höjd för att bidra till att skärma av trafikbuller
(främst från E18). Kvarteren ut mot bullerkällorna E18 och Granhammarsvägen har fått en mer
avskärmande struktur i utformningen för att minimera bullerpåverkan och skapa möjligheter till
bullerskyddade miljöer för vistelse.
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Huvudentréer till bostäderna är i den mån det är möjligt utifrån topografin orienterade mot utsidan av
kvarteret för att ge levande gatumiljöer. Tillgängliga angöringar anordnas huvudsakligen i anslutning
till bostadsgårdarna. Alla bostadsgårdar utom den gård som ligger upphöjd i det delade kvarteret med
både handel och bostäder är även körbara för att tillgodose brand- och tillgänglighetskrav. Brandkrav
för de bostäder som ligger i handelskvarteret uppfylls genom s.k. Tr2-trapphus. Angöring kan i de
flesta fall ordnas inom 10 meter från tillfällig p-plats och viss markparkering kan lösas genom enstaka
p-platser på innergårdarna samt som kantstensparkering. Se mer under avsnittet Parkering och
angöring.
Se även avsnittet Bostäder i illustrationsbilagan.

Karta som markerar bostadsbebyggelsens läge (BAU, 2019). Karta som markerar centrumfunktioner (BAU, 2019).

Dagsljus
Eftersom detaljplanen inte specifikt reglerar byggnadernas placering och inte heller
lägenhetsfördelning har endast en grov dagsljusstudie gjorts. Solstudien finns i sin helhet i
illustrationsbilagan. Solstudien visar att solförhållandena i området kommer vara goda och byggnaders
tillhörnade ytor för utevistelse och balkonger kommer ha stora möjligheter att ha en bullerskyddad
uteplats i syd/syd-västligt läge.
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Urklipp från solstudien som gjorts för planområdet (BAU, 2019)

Offentlig och kommersiell service
Inom planområdet planeras det för en ny skola för cirka 500 elever med fullstor idrottshall.
Skolbyggnad och idrottshall är placerade intill befintligt grönområde, för att ligga i skydd från E18:s
buller och för att ha en bra relation till befintlig villabebyggelse på andra sidan Pettersbergsvägen.
Byggnaderna bildar en ”rygg” mot nordost och E18 varifrån bullret kommer. På så sätt skapas en
bullerskyddad skolgård med bra väderstrecksförhållanden (sydvästläge). Byggnader med hemvist
föreslås byggas i två våningar för att spara mark till skolgård.
Skolans läge gör det möjligt att nå den både med bil och till fots/med cykel via Femstenavägen till
handelsområdet och via gång- och cykelvägar genom grönstråket, från Pettersbergsvägen samt från
Gröna dalen i söder. Idrottshallen bör få en tydlig entré för att underlätta besök till och användning av
idrottshallen på tider utanför skoltid (kvällar/helger). Parkering för anställda och besökare sker i
garage under idrottshall.
Äldreboendet planeras omfatta cirka 72 bostäder och 6900 kvm BTA. Äldreboendet ligger väster om
skolan med god access till både lokaltrafik, gång- och cykelvägar samt bilvägar. Byggnaden föreslås
få en rationell utformning med en central del med funktioner för samvaro, besök och drift, och två
”armar”/flyglar med bostadsrum. Byggnadens form och orientering ger både visst skydd mot buller
och utblickar mot grönska och skolgård. Äldreboendet angörs från insidan, där både vändplats för
färdtjänstbilar och ambulans samt parkering för personal och besökande ligger. Ifrån vändplanen sker
också inlastning till kök m.m. För anpassning för framtida behov medger byggrätten även användning
vård och förskola.
Bostadskvarteret i direkt anslutning, väster om COOP medger centrum-, förskole- och
hotellverksamhet. Verksamhetslokaler i bottenplan ges med fördel en högre våningshöjd anpassad till
affärsverksamheter. Gatuplanets fasader utförs uppglasade med entréer för bostäder och eventuella
servicelokaler som ligger högre upp i byggnaden. Ovanför våningar för handel och service ligger tre
våningar med bostäder. Dessa bostäder har sin bostadsgård på terrassen som bildas ovanpå den översta
handels/servicevåningen. Här kan även en förskolegård anläggas, i det fall kvarteret även inrymmer
denna verksamhet.

Gestaltning
Till planen hör en illustrationsbilaga. Nedan följer de viktigaste riktlinjerna för områdets gestaltning.
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Bebyggelsen är anpassad till landskapet och den redan nu uppförda bebyggelsen i området på så vis att
den inte ska ges en större höjd än vad områdets befintliga bebyggelse har. Byggnationen bör i största
möjliga mån följa höjdryggar och sänkor i den befintliga terrängen men uppfyller samtidigt
tillgänglighetskrav. Bostäderna ligger i vad som kan ses som tre områden. Flerbostadshuskvarteret
ligger orienterat runt en mindre park där det utformats med högre bebyggelse ut mot
Granhammarsvägen och något lägre flerbostadshus på sidan som möter upp radhus som placerats
längs med Femstenavägen, flerbostadshusens utformning bör uppföras med halvöppen kvartersstruktur
med skydd för buller. Eftersom strukturen är inspirerad både av innerstadens klassiska
kvartersbebyggelse och av femtiotalets luftiga grannskapsförort är det möjligt att skapa både en
dynamisk gatusida och skyddade innergårdar.
Husfasader bör skilja sig åt i material och/eller kulör mellan kvarteren. En mer subtil åtskillnad bör
karakterisera åtskillnad mellan husenheter/underindelning inom kvarteren. Husens socklar bör
utformas med fasader i tåligt material. Om garagevåningar utförs i kvarteren mot Granhammarsvägen
bör dessa utformas med ”neddragen” husfasad (ej sockel) på huskroppar samt förses med inklädnad av
sockelpartier/garagefasader mellan huskroppar.
Utformningen av bebyggelsen skapar halvprivata gröna gårdsmiljöer. Gårdsmiljöerna förses med
trappuppgångar, gröna partier med olika typer av vegetation (träd, perenner, gräs), cykelparkering,
”vardagsrum” och lekplatser för mindre barn. De flesta av gårdarna är som utgångspunkt bilfria
men det ska vara möjligt för räddningstjänst och flyttbilar att komma in på gården. Parkeringsplats
för funktionshindrade kan finnas på gården i de fall man inte anordnat det i garaget därunder eller i
fickparkering längs gatan.
God orientering och trygghet för både gående och bilister är av stor vikt. Omsorg för detaljer bör
läggas där människor stannar upp och vistas, som gångstråk och mötesplatser. De bör formges så att
besökare och boende uppmuntras att stanna till, samt röra sig till fots inom området.
Entréer till området bör ges en tydlig och attraktiv utformning, som underlättar orienterbarheten och
ger en lugn trafikmiljö. Medel att nå detta kan vara trädrader längs gatorna, passager för gående och
cyklister som märks ut med avvikande beläggning och god belysning, vilket ger ett sammanhållet och
tydligt gaturum.

Natur
Mark och vegetation
Planförslaget innebär att naturmark i området bebyggs. Delar av befintlig naturmark kommer att få
funktion som skolgård och delen mellan flerbostadshusen blir anlagd park. Utifrån bedömningen att
planområdet generellt inte hyser höga naturvärden är bedömningen att planförslaget sammantaget
bedöms innebära små negativa konsekvenser för naturmiljö regionalt. För att minimera den negativa
påverkan på naturmiljön lokalt är det viktigt att använda de värden som finns som ett tillskott i planen.
Gatustrukturer och byggnader bör anpassas så att så mycket som möjligt av värdefull vegetation
sparas.
Landskaps- och stadsbild
Naturmarken i planområdet kommer att till största delen ersättas av bostäder, skola och äldreboende
samt nya vägar för angöring till området. Det kommer att krävas omfattande schakter och utfyllnader
för att skapa tillgänglighet i det kuperade området. Flerbostadshusen kommer att vara synliga både
från E 18 i norrgående riktning, och från Granhammarsvägen väster om E 18.
Rekreation och friluftsliv
Stora skogsområden tas i anspråk för ny bebyggelse, men områdena har idag begränsade
rekreationsvärden på grund av buller och närhet till både handel och bostäder som redan har byggts ut
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i enlighet med befintlig detaljplan. Passager för gående och cyklister finns kvar eller utvecklas så att
det blir möjligt att röra sig genom området.

Trafik och kommunikationer
Biltrafik
Sedan tidigare finns planer på att knyta ihop Mätarvägen med Pettersbergsvägen via de befintliga
tunnlarna under E18 (se figur på nästkommande sida). Dessa ska förstärkas för att klara tung trafik och
busstrafik så den kan gå där. Här anläggs även en gång- och cykelväg i enlighet med kommunens
gång- och cykelplan. Arbetet beräknas påbörjas vintern 2019/2020. All godstrafik till och från
handelsområdet planeras ta vägen genom vägportarna under E18 vidare via lastgatan norr om
handelsområdet. Tung trafik kan även ledas in i området från den kommande rondellen på
Granhammarsvägen vid påfarten till E18. Detta för att i möjligaste mån skilja godstrafiken från övrig
trafik. Även en busslinje är planerad att gå genom tunnlarna under E18 och sedan vidare längs
Pettersbergsvägen förbi det nyligen byggda bostadsområdet Norrboda. Pettersbergsvägen ska vara
stadsgata utan tungtrafik med undantag för den allmännyttiga framtida busslinjen.
Planområdet har två förbindelser med det övriga vägnätet, alla tillfarterna nås från Pettersbergsvägen
samt från den nya vägförbindelsen mellan Pettersbergsvägen och Mätarvägen. Granhammarsvägen får
en koppling in i området från den planerade rondellen vid påfarten till E18.

Planerad länk mellan Mätarvägen och Pettersbergsvägen samt planerad rondell (Upplands-Bro 2019).

E18 och Granhammarsvägen kommer även fortsättningsvis utgöra huvudvägnätet. Övriga gator
planeras som lokalgator. Alla nya vägar i planområdet ska kunna trafikeras med personbil. På alla nya
gator inom planområdet föreslås hastighetsgränsen 30 km/tim. Tre olika typer av lokalgator föreslås
inom planområdet, Gata 1-3.
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Karta över föreslagna nya gator och deras körriktning i planområdet (BAU 2019).

Gata 1 kommer att verka som entré till Brunna park och gatan föreslås utformas med dubbelriktade
körfält fram till korsningen med Gata 2. För att sedan fortsätta mot handelsplatsen med ett enkelriktat
körfält, i nordlig riktning. Gatan föreslås få en kombinerad gång- och cykelbana på en sida och
gångbana på den andra, samt zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering.
Gata 2 försörjer bostadskvarteren och är utformad som en lokal vändslinga, med zoner för angöring,
växtbädd, cykelparkering och möblering. Några av bostadshusen angörs direkt ifrån vägslingan medan
andra hus har sin angöring inifrån gårdarna (på körbart terrassbjälklag över garage). Gatan föreslås
vara dubbelriktad fram till ”öglan” där den blir enkelriktad.
Handelsområdet, äldreboendet, skolan och det nordligaste bostadskvarteret nås via antingen Gata 1
eller 3. Gata 3 föreslås utformas med dubbelriktade körfält och förses med gångbana norr om körbana
och en kombinerad gång- och cykelbana söder om körbanan, närmst skola och äldreboende. På södra
sidan placeras även zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering.
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Gatusektioner

En sektion för Gata 1 (BAU, 2019).
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En sektion för Gata 3 (BAU, 2019).

Genom att både handel, bostäder och skola samsas i området utformas gator till att bli trafiksäkra,
tydliga och med inslag av träd och annan växtlighet. Vägarna i området kommer att nyttjas av bland
annat skolbarn vilket ställer höga krav på en säker utformning av trafikmiljön
Trafikutredningen visar att planförslaget enligt Trafikverkets alstringsverktyg kommer ge upphov till
sammanlagt ca 6600 resor/dag (sammanslaget alla färdsätt). Siffran innebär ca 4 resor/person och dag
vilket är en rimlig uppskattning för det totala antalet resor.
Programmet skattar fördelningen av färdmedel enligt nedanstående diagram:
med bil: 32 %
med kollektivtrafik: 26 %
med cykel: 10 %
till fots: 29 %
med annat: 4 %
Enligt Trafikverkets alstringsverktyg ger exploateringen med äldreboende, skola och boende upphov
till ca 1700 fordonsrörelser/dygn. Av dessa alstrar skolverksamheten ca 500 fordonsrörelser/dygn.
Trafikutredningen är högt beräknad avseende antal lägenheter och boende, och mer information finns
att hitta i Trafik PM, Tyréns AB, 2019-06-10.
Parkering och angöring
För att planområdet ska uppfylla krav på tillgänglighet och angöring föreslås att gator utformas med
zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering. Framför respektive bostads-, skol- eller
butiksentré reserveras platser för funktionshindrade i angöringsfickor.
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Där gatan passerar skolan ordnas angöring till skolan och idrottshallen. Vägarna i området kommer att
nyttjas av bland annat skolbarn vilket ställer höga krav på en säker utformning av trafikmiljön.
Cykelparkeringar ska anordnas på strategiska platser nära det anslutande cykelvägnätet och/eller nära
entréerna.
Handel och verksamheter
För den intilliggande handelsplatsen finns i nuläget cirka 400 parkeringsplatser på mark. Skolans
behov av parkering ska lösas i parkeringsgarage under fastigheten. De ska samnyttjas med
parkeringsbehovet från idrottsverksamheter på kvällar och helger. För äldreboendet sker parkering på
gården.
Lastplatser bör i största möjliga mån utformas så att backning inte sker, särskilt inom torgområden
eller i närheten av skolan, då backning utgör en säkerhetsrisk.
Bostäder
Upplands-Bro kommun har inte någon politiskt antagen parkeringsnorm för bostäder och därmed görs
bedömningen av parkeringsbehov i bygglovsskedet för varje enskilt projekt. I detaljplanen ska dock
säkerställas att det går att ordna parkering i tillräcklig omfattning för den föreslagna bebyggelsen.
Parkering till bostäderna anordnas huvudsakligen i det parkeringshus som ligger längst västerut i
planområdet. Tillgängliga parkeringar för flerbostadshusen ska anordnas i parkeringsfickor längs med
gatan alternativt inom kvarterets gård. Antalet möjliga parkeringar anses kunna täcka behovet,
beroende på antal lägenheter i slutliga förslaget. Det finns möjlighet att skapa underjordiska garage i
ett plan, och under vissa bostadskvarter i två plan för att tillgodose ytterligare behov. Parkeringar för
radhusen ska lösas inom den egna tomten.
Gång- och cykeltrafik
Gena, tydliga och självförklarande gång- och cykelstråk är en förutsättning om fler ska börja pendla
med hållbara trafikslag. En grundskola ska anläggas inom området och därför är det viktigt att
reflektera över utformningen av korsningspunkterna för oskyddade trafikanter för att säkerställa
trafiksäkerheten. Ett sammanhållet system av gång- och cykelvägar föreslås för att knyta ihop området
och koppla det till omgivningen, se illustrationsbilagan och gatusektionerna ovan. Samtliga gator i
området får antingen gång- och cykelbana eller trottoar. Dessa stråk har lagts längs gatorna för att öka
den upplevda tryggheten och underlätta orienteringen.
De två större gatorna inom området, Gata 1 och 3, som leder till skolan och handelsområdet förses
med en gemensam gång- och cykelbana på en sida om gatan och en gångbana på andra sidan. Gata 1
föreslås få en kombinerad gång- och cykelbana på västra sidan. Förutom på sträckan mellan
Pettersbergsvägen/Gata 2 där gång- och cykelbana anläggs på östra sidan då det befintliga
bostadsområdets kvartersmark sträcker sig hela vägen ut i körbanan. Gata 3 föreslås få en kombinerad
gång- och cykelbana på södra sidan.
Gång- och cykelbanorna utformas som gemensamma banor med en bredd på minst 3,5 meter. Där
gång- och cykelbanan korsar lokalgatorna anläggs övergångsställen och cykelöverfarter. Av
säkerhetsskäl bör en s.k. ”dörrzon” på 0,8 meter anläggas på de ställen angöring tillåts direkt mot
cykelbanan. Denna zon ger plats för viss avlastning och skydd mot uppslagna dörrar, men även
utrymme för vägskyltar och snöupplag.
Inom området finns även en lokal vändslinga, Gata 2. Den förses endast med gångbanor på båda sidor
om vägen. Gångbanorna bör utformas med en minsta bredd om 2,5 meter. De låga
motortrafikmängderna som antas trafikera slingan i kombination med låga hastigheter medger att
cykling kan ske i blandtrafik
Detaljplanen utgör inget hinder för att anlägga en planskild gång- och cykelväg över
Granhammarsvägen från planområdet vid parkeringshuset för att koppla samman planområdets gångDetaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2
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och cykelvägar med idrottsplatsen och centrala Kungsängen. Att en bro över Granhammarsvägen
kommer till är nödvändigt för att säkra trafiksäker passage för barnen som ska från skolan i
planområdet till idrottsplatsen i Gröna dalen. Frågan om bron behandlas i det exploateringsavtal som
upprättas med ändringen av detaljplanen.
Kollektivtrafik
Minst en av de busslinjer som idag trafikerar Granhammarsvägen planeras få en ny sträckning via
Pettersbergsvägen och därefter genom vägporten under E18, som breddas enligt gällande detaljplan.
Gatan ska dock inte reserveras för buss utan vara allmän lokalgata. Busslinjen kan därifrån fortsätta på
Mätarvägen till det nya verksamhetsområdet Brunna som är under uppförande, alternativt svänga ut på
Granhammarsvägen igen och fortsätta till bostäderna i norra Brunna. Vilken eller vilka linjer som i
framtiden går via det nya handelsområdet är ännu inte bestämt. Turtätheten borde vara minst
halvtimmestrafik till handelsområdet.
Nya hållplatser kommer att inrättas på Pettersbergsvägen i höjd med den planerade utfarten från
bostadsområdet väster om Pettersbergsvägen. Därigenom får både bostadsområdet, handelsplatsen och
skola samt äldreboende bra tillgång till kollektivtrafik och busstrafiken får en gen förbindelse.
Avståndet fågelvägen mellan bostäderna längst bort från hållplatsen och hållplatsen blir ca. 300 meter.
Tillgänglighet utomhus
I området finns betydande nivåskillnader. De flesta gator och gångstråk kommer att klara den
längslutning på maximalt 5 % som krävs för god tillgänglighet. De flesta gående och cyklister kommer
norr- eller söderifrån och kan därmed använda Pettersbergsvägen eller den nya förbindelsen från
Mätarvägen under E18.
Vid de föreslagna bostadskvarteren blir tillgängligheten god då såväl Pettersbergsvägen som
bostädernas angöringsgator utformas med lätt lutning. Anslutande gångvägar lutar högst 5 %.
För besökare till planområdet och handelsplatsen kommer tillgängligheten att vara god från den
framtida busshållplatsen vid Pettersbergsvägen. Tillgängligheten är besvärligare när det gäller
busshållplatser vid Granhammarsvägen. Det tillgängliga stråket inom planområdet från
Granhammarsvägen till handelsplatsen följer Pettersbergsvägen. Pettersbergsvägen, i kombination
med befintlig gång- och cykelväg väster om Lidl, blir också det tillgängliga stråket för gående och
cyklister som rör sig mellan Kungsängen och handelsplatsen.
Förslag på orienteringslinjer från lokaltrafik och parkering till bostäder och butikslokaler bör finnas
med i underlag och projektering för exploatering av dessa gångytor. Vid ljussättning och färgval ska
orientering för personer med nedsatt orienteringsförmåga tas i beaktning.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Den nya bebyggelsen ansluts till det kommunala nätet. Det finns anslutningspunkter intill
planområdet.
Värme
Den nya bebyggelsens uppvärmning regleras inte i detaljplanen. Fjärrvärme finns i Pettersbergsvägen.
El, tele, bredband
Tillkommande bebyggelse ska anslutas.
Avfall
Enligt den nu gällande detaljplanen är det tillåtet att anlägga återvinningsstation inom hela
handelsplatsens område, men specifika lägen har inte anvisats på plankartan. Detta eftersom det
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bedömdes att handelsplatsen kommer att medföra ett behov av minst en återvinningsstation. Ett
möjligt läge för en sådan beskrevs då vara vid drivmedelsstationen som ska uppföras sydväst om
planområdet vid korsningen Petterbergsvägen/Granhammarsvägen, vilket finns markerat på
illustrationsplanen för nu gällande detaljplan. Denna placering rekommenderas även i denna
detaljplan, och återvinningsstationen ska försörja även de nya bostäder som kommer till.
För bostadskvarteren föreslås avfallshämtning ske vid fastighetsgräns. Något mer avancerat system
t.ex. sopsugsanläggning är inte aktuellt i planområdet.

Konsekvenser av planens genomförande
Behovsbedömning
I behovsbedömningen som genomförts görs bedömningen att genomförandet av planen inte medför
risk för betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som påverkas och som behöver arbetas vidare
med är buller, luft, risk och dagvatten. Dessa hanteras, förutom luft, i separata utredningar.
Vad gäller buller så är området idag mycket bullerstört från Granhammarsvägen och E18.
Planförslaget innebär att mängden trafik ökar, inte minst inne i området. Bullernivåerna vid fasad mot
Granhammarsvägen beräknas bli så höga att minst hälften av boningsrummen behöver placeras mot en
sida med högst 55 dBA ekvivalenta bullernivåer. För att klara inomhusbullernivåerna enligt Boverkets
byggregler krävs särskilda lösningar vad gäller fasadmaterial, fönster och ventilation.
Inga miljökvalitetsnormer för luft överskrids i området. Vad gäller miljökvalitetsmålet Frisk luft ligger
värdena för partiklar nära målvärdena. Genomförandet av planen kommer sannolikt medföra ökad
trafik på Granhammarsvägen varför föroreningshalterna kan antas öka i någon mån. Utsläpp av större
partiklar (PM 10) är kopplat till slitage av däck och vägbana varför ett skifte bort från fossildrivna
fordon inte påverkar mängden partiklar (PM 10) på samma sätt som för kvävedioxid och mindre
partiklar (PM 2.5). I ett öppet landskap ventileras luftföroreningar effektivt bort vilket antas gälla i det
här fallet. För att begränsa påverkan på människors hälsa bör friskluftsintag vara vända bort från vägen
och ytan mellan bebyggelsen och Granhammarsvägen utformas så att den inte inbjuder till en
stadigvarande vistelse.
Granhammarsvägen är sekundär transportled för farligt gods. I direkt anslutning till planområdets
södra del är en drivmedelstation planlagd enligt nu gällande detaljplan, dock ännu ej byggd. Det
innebär att mängden farligt gods transporter på Granhammarsvägen kommer öka. En drivmedelstation
utgör i sig själv ett riskobjekt som behöver tas hänsyn till.
Marken i området utgörs mestadels av berg med sannolikt tunt lager vittringsjord. Inslag av morän
finns, troligen inte så djupa lager. Möjligheterna till infiltration av större mängder dagvatten är troligen
begränsade. Flödesberäkningar visar på en mycket stor ökning av dagvattenavrinningen från området
efter exploatering. Detta beror på att skogsmark med låg avrinning ersätts med tak och hårdgjorda
markytor. Detsamma gäller föroreningsbelastningen via dagvatten som ökar på Mälaren vilket är
oundvikligt då naturmark exploateras. Då Tibbledammen avskiljer föroreningar och dess förmåga
bibehålls genom flödesdämpande åtgärder i planområdet mildras effekten. Detta påverkar dels Östra
Mälaren som vattentäkt och möjligheten att bibehåll/uppnå satta miljömål för recipienten.
Exploateringen är dock inte av den omfattningen/karaktären att den kan förändra statusklassningen
eller utgör ett direkt hot mot Östra Mälaren som vattentäkt.
Byggskedet bedöms vara ett större hot mot vattentäkten. Genom att redan i inledningsskedet ha
vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli.
Eftersom ett utsläpp drabbar Östra Mälarens vattenskyddsområde är detta speciellt viktigt att beakta.
Planförslaget innebär att dagens naturmark till största delen försvinner och ersätts av stora
byggnadsvolymer för bostäder och skola samt nya vägar för angöring till området. Utifrån
bedömningen att planområdet generellt inte hyser höga naturvärden är bedömningen att planförslaget
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sammantaget medför små negativa konsekvenser för naturmiljö regionalt. För att minimera den
negativa påverkan på naturmiljön lokalt är det viktigt att använda de värden som finns som ett tillskott
i planen. Gatustrukturer och byggnaderna bör anpassas så att så mycket som möjligt av värdefull
vegetation sparas.
Planförslaget bedöms innebära små negativa konsekvenser för friluftslivet då området idag inte har
några stora värden för rekreation. Passager för gående och cyklister finns kvar eller utvecklas så att det
blir enklare att röra sig genom området.
Landskapsbilden kommer påverkas av genomförandet av planen. De nya byggnaderna kommer att
vara väl synliga från omgivande vägar, bland annat från väg E18 (se fotomontage nedan).

Fotomontage. Vy ifrån E18:s norrgående körfält. (BAU 2019).

Ur risksynpunkt gäller att samtliga skyddsavstånd enligt Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB) allmänna råd för bensinstationer uppfylls enligt aktuellt förslag. Länsstyrelsens
riktlinjer angående minimiavstånd från bensinstationer till bostäder klaras inte för nyetableringsfallet
där riktlinjerna anger 100 meter för samtliga bostäder. Men ett avstånd på 50 meter bedöms med stöd
av konsekvensberäkningar för bensinutsläpp och utsläpp av biogas vara tillräckligt ur ett
riskperspektiv. Det minsta avståndet från bostäderna till drivmedelsstationen är cirka 54 meter.
Resultatet av riskanalysen sammantaget är att risknivån är sådan att rimliga riskreducerande åtgärder
skall införas för att få acceptabla risknivåer. Utifrån risknivån föreslås ett antal säkerhetshöjande
åtgärder, varav vissa införs som planbestämmelser och andra är rekommendationer. Förutsatt att
föreslagna åtgärder genomförs blir konsekvenserna mycket små.
Buller och vibrationer
Planområdet är bullerstört från framförallt E18 och Granhammarsvägen. En utredning av
trafikbullernivåer vid planerad nybyggnation i området Norrboda-Brunna har utförts för prognosåret
2040 (se figurer på nästkommande sida). Bostadsfasader som vetter mot E18 och Granhammarsvägen
får som mest 67 dBA ekvivalent ljudnivå. För vissa fasadavsnitt och våningsplan måste därmed
lägenheter planeras genomgående med hälften av bostadsrummen mot en fasad som klarar 55 dBA.
För de delar där fasadnivån ligger mellan 60-65 dBA finns även möjligheten att planera enkelsidiga
lägenheter upp till 35 m2. De östligaste bostadsbyggnaderna är mest utsatta och utformningen kan
behöva anpassas eller förses med skärmande balkonger på gårdssidan på de två översta våningsplanen
för att klara 55 dBA på ljuddämpade sidan. Samtliga kvarter har tillgång till en gårdsyta som kan klara
kraven för uteplats. Vid planerad förskola finns gott om utrymme som klarar kravet 50 dBA ekvivalent
ljudnivå som gäller för skolgårdsytor för pedagogisk verksamhet.
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Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från väg prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden vid fasadmarkörer, 2 m över
mark i dBA (Tyréns 2019).

Beräknade maximala ljudnivåer dagtid från väg prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden på fasad, 2 m över mark
i dBA (Tyréns 2019).
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Risk
Då planerad bebyggelse ligger närmare led för farligt gods än 150 meter rekommenderar
Länsstyrelsen i Stockholms län att en riskanalys ska genomföras för att avgöra om planerad
bebyggelse är lämpligt utifrån ett olycksperspektiv. De riskobjekt som identifierats inom närområdet
utgörs av transporter av farligt gods på rekommenderad primär transportväg för farligt gods som är
E18. Samt transporter på sekundär transportled, Granhammarsvägen. På Granhammarsvägen som
leder förbi planområdet fraktas i huvudsak farligt gods till de närliggande drivmedelsstationerna. Det
har funnits planer för att uppföra en drivmedelsstation i direkt anslutning till planområdet enligt den
gällande detaljplanen för Norrboda handelsområde men i dagsläget ligger planerna på is. Samtliga
skyddsavstånd enligt Räddningsverkets allmänna råd för bensinstationer uppfylls enligt aktuellt
förslag.
Vid en olycka skulle transporterna kunna få påverkan på de planerade byggnaderna.
Granhammarsvägen är rekommenderad transportväg för farligt gods. Beräkningar visar att
individrisken för det aktuella avståndet, 25 meter från Granhammarsvägen, ligger under ALARPområdet (As Low As Reasonably Practicable), vilket betyder att risknivån är acceptabel.
Den beräknade samhällsrisken ligger inom ALARP-området, vilket innebär att åtgärder kan vidtas om
kostnaderna anses vara i proportion i förhållande till den riskreducerande effekten enligt DNV:s
kriterier.
Följande åtgärder ska genomföras/beaktas vid utformning av området:
• Den befintliga bergväggen mellan E:18an och fastigheten utgör en effektiv skyddsbarriär och
ska därför behållas. I dagsläget finns vissa partier där bergväggen är borttagen - detta anses
vara acceptabelt och inga ytterligare åtgärder krävs.
• Det planerade bebyggelsefria området (25 meter från vägen) skall upprätthållas längs med E18
och Granhammarsvägen.
• Byggnaderna utformas så att tillgång till utrymning finns i flera riktningar, bort från
riskkällan.
• Länsstyrelsens riktlinje om minst 50 meter mellan bensinstation och bostäder/personintensiva
verksamheter skall upprätthållas. För svårutrymda lokaler (skola och äldreboende) ska ett
avstånd på 100 meter hållas.
• De fasader som vetter mot Granhammarsvägen inom 30 meter ska utföras i klass A2-s1,d0
(obrännbart material).
• Central avstängningsbar ventilation är en relativt billig och effektiv åtgärd vid nybyggnation.
Det rekommenderas därför att byggnaderna för skola och äldreboende utförs med denna
funktion. Bostäderna är enligt gällande förslag placerade på ett sådant avstånd från E18 att det
inte anses motiverat att kräva sådan funktion här. Dock bör luftintag för ventilation placeras
på sida som inte vetter mot högtrafikerade vägar.
• För att begränsa möjligheten att människor vistas på ytor i närheten av E18 och
Granhammarsvägen bör planområdet disponeras på ett sådant sätt att området mellan vägen
och byggnaderna ej uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
Dagvatten
Flödesberäkningar visar på en mycket stor ökning av dagvatten-avrinningen från området efter
exploatering. Detta beror på att skogsmark med låg avrinning ersätts med tak och hårdgjorda
markytor. Detsamma gäller föroreningsbelastningen via dagvatten.
Då systemet i Gröna dalen nedströms planområdet är hårt belastat med dagvatten bedöms
flödesreducering vara önskvärt. Flödesreducering är möjligt att uppnå med hjälp av
utjämningsmagasin för varje enskilt kvarter. Genom att leda dagvatten från tak och underbyggda
gårdar till utjämningsmagasin kan en stor utjämning av flödena från planområdet ske eftersom dessa
ytor ger större delen av avrinningen från fastighetsmarken. Magasinen placeras lämpligen under
bjälklaget på de underbyggda bostadsbyggnaderna alternativt under gårdar med körbart bjälklag.eller i
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portiker/övergång till fastmark under trappor. Ej underbyggda ytor (undantaget avrinning från
naturmark/gröna ytor) kan också ha flödesutjämning i magasin, då förlagda i mark. Där berget ligger
ytligt kan det innebära bergschakt. Till viss del kan även infiltration ske, i vilken omfattning är dock
inte möjligt att ange. Med utjämningsmagasin dit avrinningen leds från tak, underbyggda gårdar och
hårdgjord mark bedöms dagvattenflödena från planområdet kunna dämpas och närma sig dagens
nivåer. De föreslagna utjämningsmagasinen kan även fungera som ett katastrofskydd och därmed
bidra till att skydda vattentäkten Östra Mälaren från utsläpp i samband med bränder och olyckor. Se
mer information i bilaga Norrboda - Dagvattenhantering Tyréns AB, 2019-06-28.
Avseende föroreningar ökar belastningen på Mälaren vilket är oundvikligt då naturmark exploateras.
Då Tibbledammen avskiljer föroreningar och dess förmåga bibehålls genom flödesdämpande åtgärder
i planområdet mildras effekten. Detta påverkar dels Östra Mälaren som vattentäkt och möjligheten att
bibehåll/uppnå satta miljömål för recipienten. Exploateringen är dock inte av den
omfattningen/karaktären att den kan förändra statusklassningen eller utgör ett direkt hot mot Östra
Mälaren som vattentäkt.
Byggskedet bedöms vara ett större hot mot vattentäkten. Genom att redan i inledningsskedet ha
vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli.
Eftersom ett utsläpp drabbar Östra Mälarens vattenskyddsområde är detta speciellt viktigt att beakta.
En ökad beredskap för att utsläpp kan nå Tibbledammen bör finnas under byggskedet.

Utsläppspunkt i recipienten Tibbledammen. Planområde översiktligt markerat (Tyréns 2018).
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Genomförande
Inledning
Denna genomförandebeskrivning har upprättats för att redovisa de organisatoriska,
fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Tidplan
Samråd
Granskning
Antagande KF
Laga kraft för detaljplanen
Fastighetsbildning
Markarbeten start
Preliminär Byggstart skola
Preliminär Byggstart övrigt

kvartal 3 2019
kvartal 2 2020
kvartal 3 2020
kvartal 4 2020
kvartal 2 2021
kvartal 3 2021
kvartal 2 2021
kvartal 1 2022

Tidplanen bedöms gälla under förutsättning att inga större förändringar sker
under planeringsprocessen.
Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att få bygga i enlighet med
detaljplanen. Om ändring eller upphävande av detaljplanen sker under denna tid kan
kommunen bli ersättningsskyldig. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla,
men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för
exempelvis förlorad byggrätt).
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning i utbyggnaden kommer att
regleras i Exploateringsavtal .
Exploatören och Upplands-Bro Kommun ska samordna för att säkerställa att allmänna
huvudgator, VA-anläggningar samt övriga nätägares ledningar ska vara färdigställda innan
andra arbeten kan påbörjas på kvartersmark.
En huvudtidplan ska utarbetas i samråd mellan Exploatören och Upplands-Bro Kommun för
genomförande av utbyggnad av kvartersmark, allmän platsmark och allmänna anläggningar.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Upplands-Bro Kommun är huvudman för allmän plats och samtliga allmänna anläggningar på
blivande allmän platsmark inom planområdet. Ansvar för utbyggnad av allmänna
anläggningar i hela planområdet åvilar kommunen.
Upplands-Bro kommun är huvudman för allmän platsmark och VA-ledningar inom allmän
platsmark. För VA-ledningar inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren. Planområdet
ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
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På kvartersmark ansvarar exploatören för utbyggnad enligt detaljplan samt VA-ledningar.
Kommunen alternativt exploatören ansvarar för utbyggnad av skola.
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad samt framtida underhåll av byggnader och
anläggningar såsom till exempel vägar och parkering inom kvartersmark. Utbyggnad och
framtida underhåll av VA-ledningar inom fastigheten och fram till förbindelse-punkten är
fastighetsägarens ansvar. Utbyggnad av väggar och parkering mm på allmänplatsmark skall
utföras enligt kommunens gällande Tekniska handbok.
Avtal
Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören.
Befintligt exploateringsavtal för gällande plan kommer att beaktas i kommande exploateringsavtal.
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Exploatören och Kommunen i samband med
detaljplanens antagande. Avtalet reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga
samordningsfrågor mellan Kommunen och Exploatören.
Avtal kommer att tecknas mellan Exploatören och berörda nät- och ledningsägare.
Avtal kan också komma att tecknas mellan kommun och nätägare gällande förläggning av ledningar i
samband med utbyggnad av gator och allmän platsmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
I planområdet ingår följande fastigheter:
Kungsängens-Tibble 1:331, ägs av Norrboda handelsområde i Upplands-Bro AB
Kungsängens-Kyrkby 1:37, ägs av Trafikverket
Kungsängen-Tibble 1:3 ägs av Upplands-Kommun
Fastighetsreglering
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän
platsmark (GATA, TORG, PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till Kommunen.
Marken ska överföras från fastigheten till Kommunens fastigheter genom fastighetsreglering.
Förrättning ombesörjs av kommunen och bekostas av exploatören.
Nya fastigheter för övrig kvartersmark enligt detaljplanen kommer att bildas genom avstyckning eller
klyvning.
För att markägoförhållanden ska stämma överens med den föreslagna bebyggelse- och
kvartersstrukturen kommer fastighetsreglering att ske mellan fastighetsägarna.

Ekonomiska frågor
Planen bedöms ha en tillfredställande ekonomisk genomförbarhet med den föreslagna exploateringen.
Vatten och avlopp
Anslutningsavgifter för VA debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos Upplands-Bro kommun.
Ersättning vid markförvärv/försäljning
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Köpeskilling för kvartersmark regleras genom köpeavtal. Exploatören svarar för lagfartskostnader.
Fastighetsbildning
Exploatören bekostar för detaljplanens genomförande erforderliga fastighetsförrättningar samt de
inkluderande förrättningar som krävs för gemensamhetsanläggningar, sevitut och ledningsrätter
El och tele m.m.
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla mm debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos
respektive leverantör.
Plankostnader och plangenomförande
Exploatören bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen erforderliga utredningar,
myndighetskostnader samt en kostnadskalkyl för utbyggnader och de åtgärder som är nödvändiga för
planens genomförande inom respektive område. Kostnadsfördelning regleras i befintligt planavtal.
Planens genomförande bekostas av Exploatören och Upplands-Bro kommun. Kostnadsfördelning
regleras i kommande exploateringsavtal.
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggningar fastställs i plankartan.
U-områden och ledningsrätter.
Under fortsatt planprocess och för genomförandet av detaljplanen kommer det att krävas utredning av
vissa inskrivningar och rättigheter, för att besvara i vilken mån de belastar detaljplaneområdet.
Dessutom krävs vidare utredning kring vilka omprövningar samt eventuella omläggningar som kan
behöva genomföras för detaljplanens genomförande. Regleras i kommande exploateringsavtal.
Inom planområdet finns en befintlig ledningsrätt för huvudvattenledning som ägs av Norrvatten.
För eventuella elnätstationer inom kvartersmark tecknas servitut mellan fastighetsägare och nätägaren
eller i förekommande fall ledningsrätt.
Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar/undersökningar bekostas av exploatören inom kvartersmark. Övrig fördelning av
kostnader regleras i exploateringsavtalet
Trafik
En gång och cykelbro kommer att anläggas över Granhammarsvägen från detaljplaneområdets södra
del mot Kungsängens IP.
En trafikutredning är framtagen som visar den framtida trafiken med den nya bebyggelsen inom denna
detaljplan. Utredningen behandlar även den planerade nya tillfartsvägen för Granhammarsrondellen
och upp förbi handelsområdet för att ansluta mot den framtida eventuella bebyggelsen nordväst om
detaljplanen.
Parkering
Parkeringsbehovet löses inom respektive fastighet, parkeringsbehovet kan också lösas inom område
för planerat parkeringshus.
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Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutningsavgift
ska erläggas av Exploatören.
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med
Kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten.
Värme
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. Eventuell anslutning till
fjärrvärme utreds i dialog mellan nätägare, kommun och Exploatören under fortsatt planprocess.
Placering av serviser för respektive fastighet ska fastställas innan projektering av gator och ledningar
utföres.
El, tele, bredband
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla mm debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos
respektive ledningsägare.
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning, detta skall ske i samråd
med ledningsägare. Detta bekostas av exploatören. Vid anläggningsarbeten inom allmän platsmark,
ska ledningsägare för el-, tele- och fiberoptikledningar erbjudas möjlighet till samförläggning.
Avfall
Utrymme för avfallshantering och återvinningsstationer (ÅVS), för hushållens förpackningsavfall och
tidningsinsamling, ska finnas inom planområdet. Mat- och restavfall inom planområdet ska lösas inom
respektive fastighet och bör finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll. Avfallshantering
ska lösas på kvartersmark. Avfallshantering skall ske i enlighet med gällande förskrifter i UpplandsBro.
Markföroreningar
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. I de fall mark inom planområdet behöver saneras
innan byggande får ske, ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning utföras.
Buller
Exploatören svarar vid utbyggnaden av kvartersmark för att utföra erforderliga Bullerskyddsåtgärder
inom planområdet. Bullerutredning är utförd.
Geoteknik
Inför bygglovsskedet ansvarar Exploatören för att geoteknisk utredning och radonundersökning utförs.
Grundvatten ska hanteras.
Radon
Om lokaler och bostadsutrymmen kommer att placeras mot mark erfordras att markradonhalten mäts
och marken klassificeras för bestämning av erforderlig grundkonstruktion ur radonsynvinkel.
Arbetsmiljö
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras.
Parterna ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande gällande exempelvis,
arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. Ytor för logistik ska samordnas mellan parterna.
Exploatören ska samordna för en god arbetsmiljö. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan (APDplan) ska tas fram. Tillgänglighetskrav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden. Bolaget
ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. El, tele, fjärrvärme, VA och
anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för fastigheter, inom och utanför planområdet, som
behöver nyttja anläggningar som ligger inom planområdet.
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Säkerhet för tredje man
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god
ordning inom detsamma. Ta-planer söks hos Kommunen.
Höjdsättning
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000. SWEREF 99.

Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2017.
Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande.

Medverkande i projektet
Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av Plan- samt Mark och
Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med Tyréns AB, BAU Arkitekter och
Norrboda handelsområde i Upplands Bro AB
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.

Henric Carlsson
Planchef

Madeleine Nilsson
Planarkitekt

Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2

Lena Aldenhed
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NR 1301Ä2

Ändring av detaljplan för

Norrboda- Brunna handels- och verksamhetsområde, Kungsängens- Tibble 1:331 m.fl.
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Följande gäller inom områden med nedanstående
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utformning är1:567
tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.
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Högsta utnyttjandegrad1:538
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underbyggas med garage.
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Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 80%. Hela ytan får
underbyggas med garage.
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Bebyggelsen ska utformas avseende trafikbuller så att:
55 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) vid bostadsbyggnads fasad
1:528
ej överskrids. Då så inte är möjligt ska minst hälften av bostadsummen i
varje bostad få högst1:531
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad samt högst 70 dBA
maximal ljudnivå vid fasad nattetid (frifältsvärden).
bostäder upp till 35 kvm får högst 60 dBA1:532
ekvivalent ljudnivå vid fasad
(frifältsvärden).
ljudnivån vid minst en uteplats i anslutning till bostäder inte överskrider 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA
1:533
fem gånger per timme klockan 06.00 - 22.00.
ljudnivån från trafik på delar av skolgården avsedda för lek, rekreation och pedagogisk
verksamhet inte överstiger 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå, eller där så inte är möjligt
dagekvivalent ljudnivå inte överstiger 55 dBA klockan 06.00 - 18.00.
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ILLUSTRATIONSBILAGA

Denna illustrationsbilaga är framtagen för att
berätta om ambitionerna för detaljplaneprojektet för Norrboda Brunna. Här ryms mer ingående
beskrivningar än det som får plats i de formella planhandlingarna som tas fram i samband
med detaljplanen. Illustrationsbilagan innehåller
visioner för den nya stadsdelen och idéer för
hur hus och gårdar kan bli gestaltade, hur man
utformar gator med cykel- och gångvägar, och
hur bostäder, skola, äldreboende och handel
tillsammans kan bli till en trivsam ny stadsdel
som hänger ihop med det närliggande Tibble och
Brunna, i Kungsängen.
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Omvandlingsområde

Skog och rekreation

Läge centralt i Mälardalen

Norrboda Brunna ligger det expansiva Upplands
Bro kommun. Närheten till Kungsängens centrum
och E18 gör området attraktivt för boende som
arbetspendlar till Stockholms centrala delar, men
också för dem som jobbar i Enköping, Uppsala
eller t ex Västerås.

Nära handel

Området ligger nära E18 och i direkt anslutning
till det handelsområde som nyligen skapats vid
på/avfarten på motorvägens sydvästra sida. I
närheten ligger Norrboda med nya villaområden.
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Skogen med Lillsjön och Lillsjöbadet ligger på
några minuters promenadavstånd. Nedanför området, i sydost på andra sidan Granhammarsvägen, ligger “Gröna dalen”; det landskapsstråk
som binder ihop stora delar av Kungsängen med
Mälaren i söder.

NR 1301 | 2019 06 05

Norrboda Brunna har på kort tid omvandlats ifrån
att vara ett skogsområde till att bli ett handelsområde. Denna process pågår fortfarande
genom nya affärsetableringar i området. Nya
bostäder byggs också i närheten. Allt detta innebär att Norrboda Brunna inom en snar framtid
kommer att kunna vara en väl fungerande stadsdel i Kungsängen.
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Idag är motorvägen E18 och skogpartierna runtomkring en barriär
som delar upp Kungsängen. Nya Norrboda Brunna kommer med sin
utformning och sitt läge att kunna bidra till att binda ihop de norra
Kultur/sport/institution
delarna
av Kungsängen
med de södra. Med
funktionsblandningPlanområde
som
Bostadsområde
Industriområde
innehåller nya bostadskvarter, skola och handel i området kommer
det att bli en ny knytpunkt som skapar ett större sammanhang
mitt i Kungsängen. I söder ligger Gröna Dalen med idrottsplaner
och rekreation. Väster om området ligger ett bostadsområde med
småhus och nere vid rondellen finns en ny dagligvaruaffär. Tunneln
som
går under motorvägen
kommer att
byggas om så att denPlanområde
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ka som med cykel tar ca 10 minuter. Om man tar vägen via Gröna
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tillgång till ytterligare två badplatser. I söder på andra sigan Granhammarsvägen ligger Gröna Dalen – ett långtsträckt rekreationsområde med funktioner för sport och och andra aktiviteter. Inom 2
km avstånd ligger också naturområdet vid Rankhus.

OMRÅDET IDAG
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VISION

FUNKTIONSBLANDNING SOM
DRIVKRAFT I
UTVECKLINGEN!
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N

Funktionsblandning
De senaste åren har det talats mycket om att
åstadkomma funktionsblandning för att skapa
urbana miljöer. I det nya Norrboda Brunna blir

detta verklighet. På drygt 6 hektar mark skapas
stadskvarter, ett grönt parkstråk som förbinder
Tibbleskogen med Den gröna dalen, en
grundskola, ett äldreboende och ett lokalt centrum där den mjuka trafikanten har högsta prioritet. Genom att arbeta med funktionsblandning

är avsikten att skapa en öppen och framåtblickande stadsdel. Till exempel kan de boende på
äldreboendet se barnen leka på den gröna skolgården utanför, och efter att affärerna har stängt
lyser sporthallen fortfarande upp stadsdelen
med sina pågående aktiviteter. Det är möjligt att
handla effektivt och därefter – utan att behöva
sätta sig i bilen – gå till frisören vid torget. Barnen
kan åka skateboard vid trappan eller bli inpirerade i en av Pop up-butikerna. Ovanpå centrum

ILLUSTRATIONSBILAGA | NORRBODA BRUNNA | DETALJPLAN FÖR KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

N

ligger bostäder och kanske en förskola med gård
på taket. Det ger synergieffekter som skapar liv i
en dynamisk stadsmiljö.

Det bästa idéerna

Idéerna har vi hämtat ifrån det bästa av innerstan - men också ifrån förorten - och anpassat
det litet för att skapa en typologi som återinför
gemensamma gröna samlingspunkter: mitt i
kvarteret på bostadsgården, och mitt i stads-

NR 1301 | 2019 06 05

delen i stadsparken. Från bostadsområdet kan
man gå direkt upp till den bilfria gågatan vid det
lokala centrumet. Därifrån kan man passera över
den enkelriktade vägen till skolan, till den gröna
skolgården, till idrottshallen eller vidare till det
långsträckta gröna skogsstråket.
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N
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Nytt P-hus
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Hus med takvåningar.

Nytt radhus
bostadskvarter

Bevarad skog

Befintliga bostäder

Ny park

Granhammarsvägen
ombyggd med rondell

Pettersbergsvägen
Ny skola F-9 för 500 elever
Nytt äldreboende
COOP

Ny förskola
Nytt radhus
bostadskvarter
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LIVSKVALITET
MELLAN HUSEN!

Ny bebyggelse
Nya stadskvarter

Nya Norrboda Brunna kommer att få ca 590
nya bostäder i flerbostadshus och radhus, en
förskola samt en grundskola för 500 elever, ett
äldreboende med 72 lägenheter och ett förstärkt
handelscentrum med gågator och inslag av
bostäder.

Placering

Den nya bebyggelsen är placerad vid handelsområdet med flera bostadskvarter strax söder
om dagens COOP-varuhus. Äldreboendet liksom
förskolan och grundskolan för 500 elever ligger vid skogsområdet mitt i området. Vid COOP
skapas ett nytt kvarter med handel i gatuplanen
och bostäder ovanpå. Mindre handelsstråk binder ihop gatan utanför skolan med handelscentrumet och COOP. Bostadskvarteren får egna
innergårdar. Skolan får en skolgård som ligger
precis vid skogen och som skärmas ifrån buller
ifrån E18 genom skolbyggnadernas placering.
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Anpassning till landskapet och befintlig
bebyggelse

Bebyggelsen är anpassad till landskapet så att
husen följer höjdryggar och sänkor men samtidigt
uppfyller tillgänglighetskrav. Det har gett kvarter
med olika storlekar och med olika vinklar. Husens
höjd är också anpassade till befintlig bostadsbebyggelse.

Halvöppna kvarter

Bostäderna ligger i två områden med bebyggelse
med lägenheter i en halvöppen kvartersstruktur.
Alla hus är mellan fem och åtta våningar höga.
Eftersom strukturen är inspirerad både av klassisk innerstads kvartersbebyggelse och av femtiotalets planering av förorten är det möjligt att
skapa både en dynamiskt gatusida och skyddade
innergårdar samtidigt som man ifrån gården ändå
kan få en glimt av utsidans gatuliv.
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GRÖNA SAMBAND OCH KOPPLINGAR
KOPPLING TILL
GRÖNA DALEN

NY INFART TILL HANDELSOMRÅDET

SKOLGÅRD

KVARTERS
PARK

Nya gator, gång- och
cykelstråk
Gator med gång- och cykeltrafik

Nya vägar med gång- och cykelbanor anläggs
som knyter ihop området och kopplar det till
omgivningen. En ny gata anläggs nerifrån Pettersbergsvägens början och blir ny infartsväg
för personbilstrafik till både handelsområdet,
skolan och bostäderna. För att gör området
lättingängligt och tydligt ifrån Petterbergsvägen
“permanentas” också dagens väg mellan handelsparkeringen och Pettersbergsvägen i områdets
norra del. Genom att både handel, bostäder och
skola samsas i området utformas gator till att bli
trafiksäkra, tydliga och med inslag av träd och
annan växtlighet.

Granhammarsvägen upp till dagens skogsområde
och vidare till Pettersbergsvägen. Skolan och
äldreboendet ligger vid till stråket och skogen
och kan dra nytta av lättillgängligheten dit. Mitt
inne bland de nya bostadskvarteren bildas en ny
park med nära gångvägskoppling till det lokala
centrumet.
Granhammarsvägen får en ny koppling direkt
upp till gågatorna vid handelscentrumet via en
gångväg.

REGIONAL
SKOG

REGIONAL
SKOG

Tillgänglighet

Bostadsområdena och handeln uppfyller krav på
tillgänglighet både vad gäller angöring och möjligheter att ta sig in och ut ifrån bostadsgårdar.
Gångvägar utförs tillgängliga där terrängen medger det.

Kopplingar och gång- och cykelstråk

Nya Norrboda Brunna kopplas ihop med Gröna
Dalen via en gång- och cykelbro över Granhammarsvägen. Ett grönt stråk sparas som löper från
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LANDSKAP

HIERARKIER AV LANDSKAPSTYPER
Norrboda Brunna har flera olika typer av
landskap; alltifrån det stora regionala skogsbältet som binder samman Gröna Dalen med
skogen norr om området, till kvartersparken
och närmiljön utanför varje bostad med privata
förgårdar. Tillsammans skapar de en variation av
rumsligheter och gröna upplevelser. Närheten till
grönskan - att kunna följa dagens och årstidernas växlingar i träd, planeringar oh blomsterrabatter - ger en hög livskvalitet.

LANDSKAPSKARAKTÄRER

Landskapet är viktigt för ett gott lokalklimat. Det
kan både gälla det sociala klimatet - att kunna
mötas - och det behagliga i att kunna få skugga
och lä ifrån träd och buskar i ett tyst miljö.
Stadsplanen är utformad för att skapa gröna
mervärden för varje boende, med grönområden
att mötas i eller för att bara rofyllt kunna uppleva
årstidernas växlingar i.

Det finns områden både för dem som vill ta en
löprunda och de som har svårt att röra sig ifrån
hemmet - för dem som vill ha utsikt mot naturen.
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SKOGEN

Det gröna stråket

Det gröna stråket är Nya Norrboda Brunnas egna
gröna skogsbälte som sträcker sig ifrån Tibbleskogen till Gröna Dalen.
Den består av två parkområden; ett på var sida
om skolgården. Illustrationsbilagan fokuserar på
skolgården eftersom den omfattas av detaljplanens planområde men den omkringliggande skogen omnämns ändå här eftersom den är viktigt
för att förstå helheten.
Eftersom skolgården är öppen och tillgänglig
även efter skoldagens slut kan området användas av alla; det är möjligt att ta en löprunda, bara
“vara”. Skogen kan förses med små konstinstallationer. Existerande skog behålls och förädlas till
en robust miljö.
REFERENSBILDER AKTIVITETER I SKOGEN
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KVARTERSPARK MED SKOGSKARAKTÄR

RADHUS KANTZONER

Kvarterspark

Mellan kvarteren skapas en klassisk kvarterspark med skogskaraktär. Marknivåer bevaras
med sina klipphällar. Lekplatser, odlingsland och
boulebanor ger möjlighet till gemensamma aktiviteter för alla i området.
De som arbetar i det lokala centrumet når lätt
parken för korta pauser. Det är här de boende
i området kan mötas och umgås. Det kan både
finnas odlingslådor för de som inte har en egen
markplätt och möjlighet till kreativ skogslek för
barn.
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Radhus kantzoner

Längst i norr i området skapas tre traditionella
radhuslängor med egen trädgårdstomt och parkeringsmöjligheter, men det finns även plats för
mindre gemensamma odlingslotter. Den översta
nivån med berg i dagen lämnas obebyggd. Detta
område med ljung- och mossbeklädd mark och
mindre träd blir tillgängligt för de boende.
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GRÖNA GÅRDAR

EXISTERANDE KANTZONER

Gröna gårdar

De halvslutna bostadskvarteren skapar också
halvprivata gröna gårdsmiljöer. Gårdsmiljöerna
har entréer, gröna partier med olika typer av
vegetation (träd, perenner, gräs), cykelparkering,
och platser som kan bli till ”vardagsrum” och
lekplatser för mindre barn. Som utgångspunkt är
gårdarna bilfria men angöring till entréer kan ske
inom 25 meter. Räddningstjänst och flyttbilar kan
också komma in på gården. Närmast husfasaderna skapas privata zoner med uteplatser. De bör
vara max 3 m djupa och anpassas till den bostadsgård där de förekommer. Avgränsning kan
bestå av planteringar eller trästaket. De bör vara
max 1,5 m höga.
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Existerande kantzoner

Runtom Norrboda Brunnas nya bostäder och
handelsområdet sparas existerande skog. Skogen består av både löv- och barrträd och skapar
vegetationsbälten som ger bostadsmiljöerna ett
bra mikroklimat med lä och skydd ifrån buller.
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Radhus
Flerbostadshus

HA

av takens nivåer. Mot Femstenavägen ligger
stadsradhus som ger en småskalig karaktär
åt denna del av området. Skolan och det nya
kvarteret med handel och bostäder ger stadga
åt de nya centrala delarna i det nya Norrboda
Brunna. Längst i norr mot Pettersbergsvägen
ligger dels det nya äldreboendet som tillsammans
med skolan ramar in skolgården, och ett mindre
radhuskvarter med suterränghus som klättrar på
berget med utsikt mot väster.

AN

Det nya Norrboda Brunna kommer att vara en
blandad stadsdel. Förutom en blandning av
funktioner kommer bebyggelsen i sig ha olika
karaktär. Närmast Granhammarsvägen ligger
kvarter med bostadshus som avskärmar mot
ljud ifrån E18 och Granhammarsvägen. Kvarteren
består i sig själva av hus med olika våningshöjd
där husen inåt området blir gradvis lägre.
Längre in ligger lamellhus. Som en grundprincip
följer bebyggelsen terrängen med trappningar

GR

Blandad bebyggelse

SV
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EN

En variation i skala

N

Äldreboende
Skola och Förskola
Parkeringshus

SKALA 1:3000
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Det nya Norrboda Brunna kommer att ha
inslag av radhus som dels ligger längs
ett av huvudstråken till handelsområdet
(Femstenavägen) och dels i områdets norvästra
del. Radhusen längs Femstenavägen utformas
som stadsradhus med trevliga förgårdar med
entréer. Det ger en gatumiljö som blir befolkad
och trygg. Genom en noga genomtänkt
gestaltning av entréerna och förgårdarna, och
även gatubelysningen, höjs kvaliteten i hela
gaturummet. Gränsen mellan offentligt och privar
blir tydlig men “mjuk”.

Gedigna material

Gedigna material i fasader och i markbeläggning
tillsammans med grönska ger en trivsam
gatumiljö.
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Radhusen följer terrängen och trappas
sinsemellan. De kan ges ett varierat taklandskap
med takkupor. Stadsradhusen får egen
tomt bakom huset. Tillgänglig angöring sker
på gatan utanför medan boendeparkering
sker på gemensam yta mellan längorna.
Cykelparkering kan ske på förgårdsmarken.
Cykelstråket som leder ner via Gröna Dalen till
Kungsängens centrum och pendeltåget löper
strax utanför. Busstationer finss nära, både på
Pettersbergsvägen och Granhammarsvägen.
Radhusen har alla nära till skogen. Radhusen vid
Pettersbergsvägen vänder sig mot väster och
kvällssolen och har utsikt mot skogen.

Skala

Radhusen bidrar till den lägre byggnadsskalan i
området samtidigt som det är en bra boendeform
med effektivt markutnyttjande.
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FLERBOSTADSHUS

REFERENSBILDER BOSTADSHUS

Anpassning till landskapet

Bostadsbebyggelsen är anpassad till den kuperade terrängen samtidigt som krav på tillgänglighet för funktionshindrade kan uppnås.

Kvartersutformning

Buller, solförhållanden och utblickar

Bostadskvarter är utformade för att ge goda
solförhållanden. Husen är mellan 3 och 7 våningar höga plus en ytterligare indragen våning. I
några fall har byggnader inom ett kvarter orienterade mot söder getts en lägre höjd för att
kunna fånga in solen i sydväst. I andra fall har
byggnader getts en högre höjd för att bidra till
att skärma trafikbuller (främst ifrån E18). Kvarteren är generellt sett utformade med en L-formad del bestående av två kopplade huskroppar,
samt en fristående del bestående av en enskild
huskropp. Detta ger skydd mot buller, goda

solförhållanden och möjligheter till utblickar
inifrån kvarteren. Den översta våningen är utförd
indragen för att ge en lägre skala in mot gården,
ge bättre solförhållanden, samt för att ge ett mer
intressant taklandskap.

Lokalt centrum med bostäder

Några av kvarteren ligger i direkt anslutning till
dagens handelsplats. Ett kvarter har helt anpassats för handel i de nedersta våningarna med ett
system av gågator som binder ihop olika delar av
området. Lokaler för affärer ges en högre våningshöjd anpassad till affärsverksamheter.

Entréer, angöring och tillgänglighet

utformas så att husens fasadskikt dras ned. Synliga garagevåningar ges ett levande fasaduttryck
genom inklädnad.

Parkering

Takvåning

Parkering anordnas huvudsaklingen genom
p-platser i parkeringshus i det nya områdets
södra del. . Viss markparkering kan lösas genom
enstaka p-platser på innergårdarna (p-platser för
funktionshindrade) samt som kantstensparkering
på gatan (besökande). På gårdarna kan cykelparkering i förråd eller under skärmtak anordnas.

Den indragna takvåningen utförs med ett avvikande fasadmaterial och/eller kulör för att
ytterligare markera att det rör sig om just en
takvåning. Även fasaden på den sida eller de
avsnitt som inte utförs indragna på den översta
våningen ges det avvikande fasadmaterialet.

Fasader & socklar

Huvudentréer till bostäderna är där det är möjligt
lagda mot utsidan av kvarteret för att göra att
boende och besökare bidrar till en befolkad och
trygg gatumiljö. I de fall skillnader i marknivåer
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gör det olämpligt angörs bostäderna inifrån
gårdarna. Angöring kan ordnas inom 25 meter
ifrån tillfällig p-plats.

Husfasaderna kan gestaltas så att de skiljer sig
åt mellan kvarteren när det gäller fasadmaterial.
Inom kvarteren kan skillnader skapas genom att
olika huskroppar ges olika färgnyanser. Husens
socklar utformas med fasader i tåligt material.
Souterrängvåningar mot Granhammarsvägen
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ÄLDREBOENDE

ÄLDREBOENDE

N
SITUATIONSPLAN ÄLDREBOENDE

Husets placering

Äldreboendet ligger i närheten av skolan med god
access ifrån både lokaltrafik (buss), gång- och
cykel- samt biltrafik. Kvarteret gränsar till också
till skogsområdet.

Utformning byggnad

Byggnaden föreslås få en rationell utformning
med en central del med funktioner för samvaro,
besök och drift, respektive med två flyglar med
bostadsrum. Byggnadens form och orientering
ger både visst skydd mot buller ifrån E18 och
utblickar mot grönska och skolgård.

Angöring, inlastning, logistik

Äldreboendet angörs ifrån insidan, där både
vändplats för färdtjänstbilar och ambulans samt
parkering för personal och besökande ligger. Ifrån
vändplanen sker också inlastning till kök mm.

SKALA 1:1000

Utsikt = livskvalitet

Som boende på ett äldreboende rör man sig sällan långt utanför husknuten. Därför är de närmast
liggande vistelseplatserna och utsikten viktig
för livskvaliteten. Byggnaden är placerad så att
de flesta äldre får utsikt mot Tibbleskogen eller
mot den mer befolkade skolgården. Zonen mellan skolgården och äldreboendet är extra viktig
eftersom det är här som barnen och de äldre kan
se varandra.

Tillgänglighet extra högt prioriterad

Tillgänglighet ska vara särskilt högprioriterat vid
planering av äldreboendets närområde, många
äldre sitter i rullstol medan andra går med hjälp
av rollator. Markbeläggningen ska ta hänsyn till
detta, samtidigt som den ska vara lätt att underhålla.
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Gröna rum

Med ett begränsat utrymme utomhus ska fokus
ligga på anläggande av terrasser och altaner. Här
ska planteringar ha fokus på sinnena – doft, färger, former samt eventuellt möjligheterna att röra
vid växterna.
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BOSTÄDER SITUATIONSPLANER

UTSNITT SKALA 1:1000
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PARKERINGSHUS

Ett hus för flera funktioner
I områdets södra del ligger ett parkeringshus för

utföras som klättervägg. Alla fasader ska ha

ca 500 bilplatser. Det nås via en avfart i början av

en genomtänkt gestaltning ska formges för att

den lokalgata som går i en slinga inne bland de

bidra till en positiv upplevelse av huset, dagtid

nya bostadskvarteren som ligger orienterade mot

såväl som nattetid. En del av p-husets översta

Granhammarsvägen.

nivå/tak kan reserveras för en upphöjd park, i

I parkeringshuset kan parkeringsplatser för

kontakt med klätterväggen. Inuti ska gestaltning

bilpoolsplatser anordnas. I P-huset har boende

ha som målsättning att skapa en lättorienterad,

i flerbostadshusen sina bilparkeringsplater.

trivsam och trygg miljö. I entréplan kan utrymme

P-huset ligger mot det gröna stråk som löper

reserveras för ett utlämningscenter av postpaket

ifrån Gröna Dalen upp i området, förbi skol-

och/eller förbeställda matvaror.

gården. En eller flera ytterväggar på huset kan
REFERENSBILDER PARKERINGSHUS
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DAGVATTEN

REGNVATTEN
Modern stadsplanering innebär att man ser dagvattnet som en positiv resurs vid gestaltning av
byggnader och landskap och inte bara något som
måste “omhändertas” och ledas bort.
Gestaltning kan innefatta biosvales och bollplaner som tål översvämningar, och “blå rum” för
upplevelser med doft, lek och glädje.

Dagvatten
Sopbehållare

N
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SKOLA & FÖRSKOLA

REFERENSBILDER SKOLA. ARKITEKT: GEURST & SCHULZE

Husens placering

Skolbyggnader och idrottshall ligger så att de
kan dra nytta av det befintliga grönområdet.
Placeringen gör att de ligger centralt i området
lättillgängliga både ifrån nya bostäder och ifrån
villabebyggelsen på andra sidan Pettersbergsvägen.

Utformning av byggnader
Placering

Byggnaderna bildar en “rygg” mot nordost och
E18 varifrån buller kommer. Det ger en bullerskyddad skolgård som dessutom får bra väderstrecksförhållanden genom sitt sydvästläge.
Byggnader med hemvister föreslås byggas i två
våningar för att ge över så mycket markyta till
skolgården som möjligt. Anpassning till marknivåer för skolgården gör att skolan ligger något
högre än den stora bilparkeringen. Mot bilpak-

eringen vetter hörnet på skolan som “annonserar” skolan mot handelsområdet. Hörnbyggnaden
kan innehålla funktioner gemensamma för både
skolan och idrottshallen.

Entré för elever och personal

Skolans och idrottshallens relation till gatustrukturen gör att det är möjligt att nå dem ifrån
flera håll, både med bil eller till fots och med
cykel. Huvudentrén läggs vid den väg som byggs
nerifrån Pettersbergsvägens början (vid Lidl).
Skolan ligger indragen för att skapa tydlighet till
entrén och för att ge större möjligheter att skapa
en trafiksäker miljö. Sekundära entréer anordnas
på andra ställen t ex inifrån skolgården. Ifrån den
busshållsplats som planeras vid Pettersbergsvägens är det ca 100 meter till skolan. Idrottshallen
får en egen tydlig entré för att underlätta besök
till och användning av idrottshallen på tider utanför skoldtid, helger och kvällar.
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Angöring för kök och idrottshall

Inlastning till skolkök och till idrottshallen (vid
evenemang) sker från den väg som anläggs mellan den stora parkeringen och Pettersbergsvägen
i västlig riktning.

Lek även för äldre elever

GESTALTNING AV SKOLGÅRD

Skolgården ska indelas i zoner som gestaltas för
att passa olika åldrar. Det bör dessutom finnas
både aktiva och lugna zoner. Skolgården bör
planeras så att den utanför skoltid kan användas
av kringboende och besökare, så att den kan ingå
som en naturlig del av det gröna bältet.

Naturmiljö för upplevelser och lek

Åldringar och elever

Skolgården ligger som en del av det gröna bälte
som löper diagonalt genom området. Därför ska
skolgården ha kvar så mycket skog som möjligt
och programmeras med aktiviteter för befintlig växtlighet. Skogen med under-, mellan- och
övervegetation ger en naturlig miljö för upplevelser och lek. Man ska eftersträva att använda
material som trä, metall och sand och man ska
begränsa användningen av plast och dämpande
material av gummi.
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Med äldreboendet som granne kommer en synergieffekt bli att de äldre kan se barnen leka och
att barnen kan tala med de äldre när de befinner
sig utomhus på sin terrass. Kantzonen mellan
skolgård och äldreboende är därför extra viktig.

Entreytan

Ytan vid huvudentrén ligger i det lokala centrumets gågatas direkta förlängning. Här bör det
finnas träd och sittmöjligheter.

24/34

SKOLA OCH FÖRSKOLA

N
SITUATIONSPLAN SKOLGÅRD UTSNITT SKALA 1:1000

REFERENSBILDER SKOLGÅRD
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NYTT LOKALT
CENTRUM

Placering

Ett kvarter - delat av en gågata och speciellt
anpassat för handelsinnehåll - skapas vid parkeringens södra del i anslutning till Coop. Förutom
detta kvarter ges möjlighet till handel i gatuplan
i ytterligare ett av bostadskvarteren som vetter
mot Coop.

Utformning handelsbyggnad

Handelskvarteret anpassas för lokaler för handel
och sevice i gatuplan och en trappa upp. Våningshöjder anpassas till affärsverksamheter. Gatuplanets fasader utförs uppglasade med entréer
för bostäder och eventuella servicelokaler som
ligger högre upp i byggnaden. Ovanför våningar
för handel och service ligger finns det bostäder.
Dessa bostäder har sin bostadsgård på terrassen
som bildas ovanpå den översta handels/servicevåningen. Här kan även en förskolegård anläggas,

i det fall kvarteret även inrymmer en förskola.
Överst på husen ges möjlighet att ordna volymer
för teknik; ventilation och hissmaskinrum etc.

vice, handel och eventuell förskola kan ordnas en
trappa upp med tydliga entréer i gatunivå.

Utformning mark

Angöring och entréer

Torgyta

En torgyta med enhetligt material på golvytan
binder samman handelskvarteren. På detta “golv”
ordnas bänkar och inslag av grönska. Torgytan
gestaltas så att den omfattar trappor och ramper upp mot skolan och ner mot den park som
skapas vid bostadskvarteren söder om Coop.

Innehåll och struktur för handel och
service

I handelskvarterens inre kärnor skapas större
lokaler som kan hyras av aktörer som gym eller
motsvarande. Runtom ligger mindre affärer med
sina fasader ut mot gågatorna och torgytan. Ser-
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Inlastning till affärslokaler kan ske ifrån en garagenivån under kvarteret. Entréer till bostäder och
service ligger på torgnivån och angörs därifrån
och nerifrån garagenivån.

Parkering

Handelsparkering

Bilparkering för kunder till handelscentrumet sker
på den större parkeringen, i marknivå. Kundparkering under mark kan ordnas, med infart ifrån
kvarterets NV:a hörn. Cykelparkering ordnas i
marknivå.

Boendeparkering

Bilparkering för boende ordnas huvudsakligen
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i ett nytt p-hus i det nya områdets södra del.
Cykelparkering ordnas inomhus eller på innergårdar.

Livet i centrum

Medan Biltema, Byggmax och Coop utemiljö
består av den stora parkeringsplatsen, är det
lokala centrumets utemiljö skapat för gående
och cyklister – de mjuka trafikanterna. Gatorna
är huvudsakligen bilfria och på gågatorna som
förbinder parkeringsplatsen, skolan och bostadskvarteren skapas det formella och informella
sittmöjligheter och planteringar som avspeglar
årstidernas växlingar, samt möjligheter till spontanlek. Här kan Nya Norrboda Brunnas gemensamma stora julgran resas och det är här på
en bänk - eller inne på kaféet - man väntar på att
barnen ska komma ifrån skolan.
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Mellanrum

Ett speciellt mellanrum är det mellan Coop och
bostadshusen. Där ska det planteras träd som
bryter Coop:s monotona fasad och lokalt skapar
en attraktiv uppehållsmiljö. Torgytan blir befolkad: bostäderna har entréer mot gatan och
torgets östra del mynnar i gångvägen som leder
ner till Granhammarsvägen.

Belysning

En trygghetsskapande belysning är viktig för et
väl fungerande centrum. Det kan åstadkommas
med reglerbar belysning på stolpar eller med
belysningspollare.

19500

7600

3500 10002000

SKOLA

3500

2000

4500

VÄG PROFIL

7900

TORG UTA

SEKTION SKALA 1:400

ILLUSTRATIONSBILAGA | NORRBODA BRUNNA | DETALJPLAN FÖR KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

NR 1301 | 2019 06 05

27/34

TRAFIK
&
GATUMILJÖER

SV
ÄG
EN
M

M

AR

MS
FE

EN
ÄG
V
NA
TE

HA

I norra delen av området angörs de stora
handelsaktörerna (Coop, Biltema, Byggmax) med
lastbilstrafik via den angöringsväg som idag
är speciellt anlagd för detta ändamål. Denna
tunga trafik hålls på så sätt separerad ifrån
personbilstrafik och gående och cyklande på den
stora kundparkeringen och andra gator i området.
Angöringsvägen nås av den tunga trafiken som
kör både till och ifrån området under motorvägen
och belastar inte Pettersbergsvägen.

AN

Befintlig angöringsväg

GR

trafikstruktur
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Relation till omgivande
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SKALA 1:3000
DP NORBODA // UTREDNINGSSKISS // DIAGRAM: TRAFIK // SKALA 1:1000 (A1) 1:2000 (A3) // 2019-04-24
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Huvudgata genom området består av gata 1 och
gata 3 tillsammans. Denna huvudgata servar
både bostäder, skola, idrottshall, äldreboende
och utgör infart och utfart till handeln - både det
lokala centrumet och storhandeln.

PARKERINGSPLATS
PERSONBIL

GATA 3
TYP 1

COOP

Lokalgata

GATA 2
TYP 3

Lokalgata utgörs av gata 2 - gatan som går i en
slinga inne i bland bostadskvarteren. Gatan
servar bostäderna och har genom gångvägar
kopplingar förbi kvarteren och upp till det lokala
centrumet.

GATA 1
TYP 2

Kvartersgator

Trafiksäkerhet

Vägarna i området kommer att nyttjas av bl a
skolbarn vilket ställer höga krav på en säker
utformning av trafikmiljön. Trafikmiljön skall
gestaltas med trädplanteringar, sittmöjligheter,
tydligt markerade övergångsställen och eventuellt farthinder.
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Kvartersgata omger det norra bostadskvarteret.
Äldreboendet har kvartersgata med parkeringar.
GATA 2
TYP 2

AR

En lokal vägslinga går runt i inne bland de nya
bostadskvarteren. Vägslingan nås via en avfart ifrån en korsning från den nya huvudgatan nerifrån
början av Pettersbergsvägen (väg 1). Vägslingan
omfamnar ett stycke park och vetter på utsidan
mot nya bostadskvarter. Några av bostadshusen
angörs direkt ifrån vägslingan medan andra hus
har sin angöring inifrån gårdarna på körbart terrassbjälklag över garage.

Huvudgata genom området

PARKERING

M

Vägslinga inne bland
bostadskvarteren (gata 2)

Hierarki

8
E1

I början av Granhammarsvägen byggs den
korsning med avfart med väg upp till handelsområdet. Denna väg har planstöd enligt gällande detaljplan men utformas till att bli en stadsgata för
både de som ska till handelsområdet, bostäderna
och till skolan. Vägen har skog på den västra sidan och flankeras av bostadskvarter med entréer
på den östra sidan. Vägen förses med gång- och
cykelfält, samt med angörings- och parkeringsfickor på den sida som vetter mot bostadsbebyggelsen. Första delen görs dubbelriktad för
trafik till och från bostadskvarteren, medan den
resterande sträckan görs enkelriktad för trafik
till handelsområdet. Vägens övre del passerar
skolan med angöring för personbilar samt det
gångstråk som löper mellan skolan och det lokala
centrumet. Här, vid skolans entrétorg, skapas
en tilltalande och trafiksäker passage över den
enkelriktade gatan.

BYGGMAX

M

Väg nerifrån början av Petterbergsvägen
upp till handel, bostäder och skola (gata 1)

BILTEMA

HA

platsen planeras även cykelbanor och den plats
som cirkulationsplatsen tar innebär bergskärningar i berget in mot handelsområdet. Denna
ombyggnad är illustrerad i detta dokument.

AN

Granhammarsvägen planeras att byggas om med
en ny cirkulationsplats där E18 har påfart och
avfart för södergående trafik. Förbi cirkulations-

I områdets västra del kopplas handelsområdets
parkering till Pettersbergsvägens övre del genom att dagens provisoriska väg byggs om till att
bli permanent. Detta görs för att kunna skapa
en lättillgänglig och tydlig gata med gång- och
cykelfält för de som är på väg till eller från Brunnas norra delar, på andra sidan E18, och för att
kapacitetsmässigt klara den personbilstrafik som
är på väg ut ifrån parkeringen. Äldreboendet,
skolan och ett bostadskvarter nås också enklast med denna väg. Där vägen passerar skolan
ordnas angöring för transporter till skolan och
idrottshallen. Vägen utförs dubbelriktad och förses med fält för gång- och cykeltrafik.

GR

Ny cirkulationsplats på Granhammarsvägen

Väg in till handelsparkering (gata 3)

PE TTERSBERGSVÄGE
N

Nya vägar

DUBBELRIKTAD PERSONBILSTRAFIK
ENKELRIKTAD PERSONBILSTRAFIK
TUNG TRAFIK

N
SKALA 1:3000
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NYA BOSTÄDER
NYA BOSTÄDER

NYA BOSTÄDER

NYA BOSTÄDER

SKOG
OCH
SKOLA

Gata med trottoarer på båda sidor, cykelväg,
dubbelriktad trafik och angöringsficka den sida
som vetter mot befintliga bostäder.

NYA BOSTÄDER

NYA BOSTÄDER

SKOG
OCH
SKOLA

BEFINTLIGA BOSTÄDER
BEFINTLIGA BOSTÄDER

GATA 1 / TYP 1

GATA 1 / TYP 2

GATA 2 / TYP 1

Gata med trottoarer på båda sidor, cykelväg, enkelriktad trafik och angöringsficka den sida som
vetter mot nya bostäder.

Gata med trottoarer på båda sidor, dubbelriktad
trafik och angöringsfickor på båda sidor mot nya
bostäder. Cykel i blandtrafik.
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GATA 2 / TYP 3
Gata med trottoarer på en sida mot nya bostäder,
dubbelriktad trafik. Cykel i blandtrafik.
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ERINGSPLATS

ÄLDREBOENDE

ERINGSPLATS

ÄLDREBOENDE

NYA BOSTÄDER

PARK
PARK

Gata med trottoarer på båda sidor mot nya
bostäder, dubbelriktad trafik. Cykel i blandtrafik.
P-hus tilgänglight for bilar.

NYA BOSTÄDER

P-HUS
P-HUS

NYA BOSTÄDER
NYA BOSTÄDER

GATA 2 / TYP 2

GATA 3 / TYP 1
Gata med trottoarer på båda sidor, cykelbana,
angöringsficka mot skola, dubbelriktad trafik.
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SOLSTUDIER

KL. 08.00 VÅR- OCH HÖSTDAGJÄMNING

KL. 12.00 VÅR- OCH HÖSTDAGJÄMNING

KL. 17.00 VÅR- OCH HÖSTDAGJÄMNING

KL. 08.00 MIDSOMMAR

KL. 12.00 MIDSOMMAR

KL. 17.00 MIDSOMMAR
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SKOLGÅRDSMILJÖ

VY AV SKOLGÅRDEN SEDD IFRÅN ÄLDREBOENDET
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SILHUETT

Fotomontage. Vy ifrån E18:s norrgående körfält. Tänkbara variationer i fasadkulörer och material.

Silhuett
Den nya stadsdelen kommer att förändra
landskapet i denna del av Kungsängen. Det höga
läget vid E18 gör att bebyggelsen kommer att
vara väl synlig ifrån motorvägen. Nya Norrboda
Brunnas taklandskap definierar en ny silhuett
och kvarterens utsidor annonserar stadsdelen utåt. De halvöppna kvarteren ger samtidigt
möjlighet till inblickar ända in i bebyggelsens
kärna. Eftersom kvarteren ligger anpassade
till terrängens höjdkurvor skapas intressanta
mellanrum mellan hus och kvarter där dagsljusvandringen ger ett rikt ljusspel på fasader och
gårdar. Takvåningarnas utformning bidrar till ett
intressant taklandskap och till goda solförhållanden på bostadsgårdarna.
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Läs alla handlingar!

Hur lämnar jag synpunkter?

Detaljplaneförslaget består av ﬂera handlingar:
- Följebrev samråd
- Beslut om samråd
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Remisslista
- Denna informationsbroschyr

Samrådet pågår mellan tisdag 29 oktober
2019 och tisdag 26 november 2019. Skriftliga
synpunkter ska lämnas till kommunen
senast 26 november 2019.

Samrådshandlingar ﬁnns utställda i
kommunhuset i Kungängen och i Brohuset i
Bro centrum. Kopior i papper kan beställas från
kommunen.

Den som inte framfört sina synpunkter, senast
under granskningstiden, kan förlora rätten att
överklaga beslut att anta planen. Se processpilarna
nedan.

Handlingarna ﬁnns också på kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/norrboda-brunna

Skicka dina synpunkter till:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
eller
Upplands-Bro kommun,
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen.

Vad är en detaljplan?

Vad händer sen?

Nya planer för bostäder och skola invid handelsplatsen i
Norrboda-Brunna (Tibble1:331 m.ﬂ.) i Kungsängen
KS 16/0265
Bakgrund till arbete med en ny
detaljplan

Vad menas med samråd?
Samrådets syfte är att visa det material
(planförslag) som kommunen har tagit fram för
området. Under samrådstiden ﬁnns handlingar
tillgängliga för allmänheten och synpunkter
på förslaget ska lämnas till kommunen senast
samrådets sista dag.

Har du frågor?
Kontakta kommunen:
kommun@upplands-bro.se
08-581 690 00

Syftet med planen

Ansvarig planarkitekt:
Madeleine Nilsson
Projektledare exploatering:
Lena Aldenhed

Synpunkter ska komma in senast tisdag 26 november 2019!

www.upplands-bro.se/norrboda-brunna

www.upplands-bro.se/norrboda-brunna

Detta är en förminskad variant av
plankartan. Orginalstorlek i A3 kan
beställas från kommunen.

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

2019-11-21

Vår beteckning

UN 19/0640

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Samrådsyttrande om ändring av detaljplan
Täppan, Härnevi 1:34 j. fl. godkänns.
Förslag till beslut
Utbildningskontorets yttrande om ändring av detaljplan Täppan, Härnevi 1:34
m. fl. godkänns.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet den 10 oktober 2019 §49, sänds
förslag till detaljplan för Täppan, Härnevi 1:34 ut för samråd.
Utbildningskontoret har yttrat sig över förslaget och har vissa synpunkter.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 21 november 2019



Samrådshandlingar för Täppan, Härnevi 1:34 m.fl

Ärendet
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet den 10 oktober 2019 §49, sänds
förslag till detaljplan för Täppan, Härnevi 1:34 ut för samråd.
Den nu föreslagna ändringen är att upphäva de gällande förutsättningarna och
skapa ett område som bättre uppfyller efterfrågade behov. Syftet med
detaljplaneändringen är att ge möjlighet för byggnation av ungefär 100
bostäder, parkering och dagvattenhantering inom planområdet, och därmed
omvandla ett lågexploaterat område vars plantskoleverksamhet sedan en tid
tillbaka inte har varit i bruk till ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus i enlighet
med ÖP 2010.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Exploateringen ska i enlighet med redovisade gestaltningsprinciper uppnå en
god helhetsverkan, visa hänsyn till områdets kulturmiljövärden och inriktas på
att skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida utveckling och
upprustning av området kring Härneviskolan såväl som Sätrabäcken.
Utbildningskontorets yttrande
Utbildningskontoret har inga invändningar mot ändringen i förslag till
detaljplan i övergripande delar.

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

2019-11-21

Vår beteckning

UN 19/0640

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 den planerade planändringen.
Utbildningskontoret vill särskilt betona elevernas säkerhet kring den eventuella
byggplatsen då uppförandetiden för bostäderna vid Täppan beräknas ta lång
tid. 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 skolan. 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.
100 nya bostäder i området kommer att öka trafiken avsevärt intill
Härneviskolan och annan kommunal verksamhet i närheten.
Utbildningskontoret föreslår därför att Härnevi skolväg öppnas upp mot
Enköpingsvägen väster om planområdet för att underlätta trafikflödet.
Ytterligare en synpunkt är parkeringsfrågan för de boende. 100 bostäder
kommer att innebära en hel del bilar i området som har parkeringsbehov. För
att inte Härnevi skolväg blir en ”parkeringsgata” full med bilar behöver detta
utredas med barnens säkerhet i fokus.

Barnperspektiv
Förslag till beslut och Utbildningskontorets yttrande är framtaget med hänsyn
till barns bästa.

Utbildningskontoret

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Bilagor
1. Samrådshandlingar för Täppan, Härnevi 1:34 m.fl
Beslut sänds till
 Samhällsbyggnadsutskottet

2 (2)

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Inger Broström
den 26 november 2019 19:44
Bygg- och miljönämnden; Utbildningsnämnden; Gymnasie- och
arbetslivsnämnden; Socialnämnden; Tekniska nämnden
Samråd förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning Täppan
(Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902, Bro,
Följebrev samråd Täppan nr 1902.pdf; Informationsbroschyr samråd Täppan
nr 1902.pdf; Samhällsbyggnadsutskottet beslut samråd Täppan nr 1902.pdf;
Plankarta samråd Täppan nr 1902.pdf; Planbeskrivning samråd Täppan nr
1902.pdf; Miljökonsekvensbeskrivning MKB samråd Täppan nr 1902.pdf;
Remisslista samråd Täppan nr 1902.pdf

Till berörda remissinstanser och fastighetsägare enligt fastighetsförteckning
Samråd om förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för
Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.)
Nr 1902
Bro
Upplands-Bro kommun
Diarienummer KS 17/0347
Ta del av bifogad information.
Samråd om förslaget pågår från och med onsdag 27 november 2019 till och med onsdag 18 december
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/dptappan
Öppet hus kommer att hållas onsdag 11 december 2019, klockan 15.00-19.00, i Dagcentralen i Bro
(Florasalen), Blomstervägen 7,
Bro Centrum.
Synpunkter på förslaget ska senast onsdag 18 december 2019 skriftligen framföras till: Upplands-Bro
kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Med vänliga hälsningar
Inger Broström
Planadministratör
Planavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon direkt: 08-581 696 22

Telefon växel: 08-581 690 00
inger.brostrom@upplands-bro.se

www.upplands-bro.se
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SAMRÅD
Datum

Vår beteckning

2019-11-20

KS 17/0347
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för
Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.)
Bro

Nr 1902

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 22 oktober 2019 § 49, sänds förslag till
detaljplan för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902, ut för samråd enligt regler för
utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari
2015.
Planområdet ligger i gamla delen av Bro utmed Härnevi skolväg. Fastigheterna
Härnevi 1:34 och Härnevi 1:36 är idag bebyggda med fristående villor, en till två
våningar. Odlingsverksamheten på fastigheten Härnevi 1:35 är sedan tidigare nedlagd
och har i dagsläget ingen funktion.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ungefär 100 bostäder, parkering
och dagvattenhantering inom planområdet. Därmed omvandlas ett lågexploaterat
område, vars odlingsverksamhet upphört, till ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus i
enlighet med kommunens Översiktsplan 2010. Exploateringen ska i enlighet med
redovisade gestaltningsprinciper uppnå en god helhetsverkan, visa hänsyn till
områdets kulturmiljövärden och inriktas på att skapa de bästa förutsättningarna för en
möjlig framtida utveckling och upprustning av området kring Härneviskolan såväl
som Sätrabäcken.
Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Samrådstiden är från och med onsdagen den 27 november 2019 till och med
onsdagen den 18 december 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/dptappan
Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen.
Öppet hus kommer att hållas i Dagcentralen i Bro (Florasalen), Blomstervägen 7,
Bro Centrum, onsdag 11 december 2019 klockan 15.00-19.00. Du får tillfälle att ställa
frågor och ge förslag till företrädare från kommunen samt exploatören.
Synpunkter på förslaget ska senast onsdagen den 18 december 2019 skriftligen
framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller
via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer, namn, adress och
eventuell fastighetsbeteckning.

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

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut SBU 2019-10-22 § 49
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr
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SAMRÅD

Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i
planprocessen.
Frågor i ärendet besvaras av Viktoria Söderman, planarkitekt på Planavdelningen,
och Samuel Eketorp, projektledare på Mark- och exploateringsavdelningen,
tel. 08-581 690 00.
Samhällsbyggnadskontoret

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.

Läs alla handlingar!

Hur lämnar jag synpunkter?

Varmt välkommen till Öppet hus onsdag 11
������������������������
december kl. 15:00-19:00 i Daghuset i Bro
- Följebrev samråd
(Florasalen), Blomstervägen 7, Bro centrum. Då
- Beslut om samråd
���
tillfälle att ställa frågor och ge förslag till
- Plankarta
företrädare från kommunen samt exploatören.
- Planbeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Samrådet pågår mellan onsdag 27 november
- Remisslista
2019 och onsdag 18 december 2019. Skriftliga
- Denna informationsbroschyr
synpunkter ska lämnas till kommunen
senast onsdag 18 december 2019.
������������������
kommunhuset i Kungängen och i Brohuset i
Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen
Bro centrum. Kopior i papper kan beställas från
senast under granskningstiden, kan förlora
kommunen.
rätten att överklaga beslut att anta planen. Se
processpilarna nedan.
���������������������
plats:
Skicka dina synpunkter till:
www.upplands-bro.se/dptappan
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
eller
Upplands-Bro kommun,
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen.
Glöm inte att ange diarienummer (KS 17/0347).

Nytt bostadskvarter i Gamla Bro (Härnevi 1:34 m.fl.)
KS 17/0347
Bakgrund till arbete med en ny detaljplan
Planområdet ligger i gamla delen av Bro utmed Härnevi skolväg. Fastigheterna Härnevi 1:34 och
Härnevi 1:36 är idag bebyggda med fristående villor, en till två våningar. Odlingsverksamheten på
fastigheten Härnevi 1:35 är sedan tidigare nedlagd och har i dagsläget ingen funktion.
Denna detaljplan utgör ett initiativ till att pröva förutsättningarna för bebyggelse i flerbostadshus på
platsen (tre våningar + vindsvåning) och därmed aktivera ett attraktivt läge i Bro.
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Ansvarig planarkitekt:
Viktoria Söderman
Projektledare exploatering:
Samuel Eketorp
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kommun@upplands-bro.se
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När planen är antagen kan de som yttrat sig
senast under granskningsskedet och inte blivit
tillgodosedda, överklaga beslutet. Om ingen
överklagar inom tre veckor vinner planen laga
kraft.

CY

Har du frågor?

K

Samrådets syfte är att visa det material
(planförslag) som kommunen har tagit fram för
området. Under samrådstiden ���handlingar
tillgängliga för allmänheten och synpunkter
på förslaget ska lämnas till kommunen senast
samrådets sista dag.

CY

Vad menas med samråd?

K

Efter samrådet sammanställs de synpunkter
och förslag som inkommit under samrådstiden.
Dessa besvaras i en samrådsredogörelse som
görs tillgänglig i samband med den kommande
granskningen. Planförslaget bearbetas och under
granskningstiden kommer ytterligare ett tillfälle
att tycka till om förslaget.
Efter granskningen överlämnas förslaget till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
för
beslut om antagande.
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CY

En detaljplan är det juridiska dokument som
reglerar hur mark och vattenområden får
användas.
Hur en detaljplan tas fram regleras i plan- och
bygglagen. Innan detaljplanen antas ska den
samrådas och granskas av de som berörs av
planen.

K

Vad händer sen?

CY

Vad är en detaljplan?
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Serv.

Syftet med planen
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ungefär 100 bostäder, parkering och dagvattenhantering
inom planområdet. Därmed omvandlas ett lågexploaterat område, vars odlingsverksamhet upphört, till ny
bostadsbebyggelse i �������
i enlighet med kommunens Översiktsplan 2010. Exploateringen ska
i enlighet med redovisade gestaltningsprinciper uppnå en god helhetsverkan, visa hänsyn till områdets
kulturmiljövärden och inriktas på att skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida utveckling
och upprustning av området kring Härneviskolan såväl som Sätrabäcken.

Synpunkter ska komma in senast onsdag 18 december 2019!

www.upplands-bro.se/dptappan

Detta är en förminskad variant av
plankartan. Orginalstorlek i A2 kan
beställas från kommunen.

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 49

Sammanträdesdatum:

2019-10-22

Beslut om samråd, detaljplan för
Täppan
Dnr KS 17/0347

Beslut
Detaljplaneförslaget och Miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplan Täppan
(Härnevi 1:34 m.fl.) sänds ut för samråd enligt reglerna för utökat förfarande
(PBL 2010:900).

Sammanfattning
Planområdet ligger i Gamla Bro, invid Härnevi skolväg. Det avgränsas i
nordväst av villatomter och området kring Sätrabäcken, i sydost av en ny
bostadsexploatering (Gamla Brandstationen), i nordost av Härneviskolan och i
sydväst av järnvägsspåret.
Under våren 2017 inledde fastighetsägaren Noccon Fastighetsutveckling AB en
dialog med kommunen om möjlig utveckling av fastigheterna Härnevi 1:34,
1:35 och 1:36. Bolaget ansökte om planbesked den 22 juni 2017 och den 6
december 2017 lämnade Kommunstyrelsen planbesked om att ta fram ny
detaljplan för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.). Mot bakgrund av tidigare inlämnad
ansökan om planbesked och det senare beslutade planuppdraget lämnade
bolaget även in en intresseanmälan för markanvisning. Den 30 maj 2018
beslutade Kommunstyrelsen därför även om ett markanvisningsavtal för del av
Härnevi 1:71 i enlighet med bolagets ansökan. Markanvisningen gäller i två år
och innehåller inga särskilda villkor.
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet för byggnation av ungefär 100 bostäder,
parkering och dagvattenhantering inom planområdet, och därmed omvandla ett
lågexploaterat område vars plantskoleverksamhet sedan en tid tillbaka inte har
varit i bruk till ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus i enlighet med ÖP 2010.
Exploateringen ska i enlighet med redovisade gestaltningsprinciper uppnå en
god helhetsverkan, visa hänsyn till områdets kulturmiljövärden och inriktas på
att skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida utveckling och
upprustning av området kring Härneviskolan såväl som Sätrabäcken.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning (2019-10-02)
Plankarta (2019-10-02)
Miljökonsekvensbeskrivning (2019-09-19)

Förslag till beslut
Detaljplaneförslaget och Miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplan Täppan
(Härnevi 1:34 m.fl.) sänds ut för samråd enligt reglerna för utökat förfarande
(PBL 2010:900).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 (8)

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsutskottet

4 (8)

Sammanträdesdatum:

2019-10-22

Protokollsanteckning
Jan Stefanson (KD), Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), och Christina
Brofalk (C) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
mråd bör åtföljas
av de synpunkter som vi lämnar nedan.
1. Planförslaget bör redovisa ett boendeparkeringsbehov som kan
uppkomma vid den händelse den kommunala marken som i förslaget
arrenderas för boendeparkering, behöver planläggas för fler spår eller
annat nyttjande i samband med vägdragning och utökad busstrafik i
stationsområdet.
2. Planförslaget bör ta stor hänsyn till den gångtrafik som kan förekomma
i anslutning till skolområdet, och söka bra lösningar för att göra
området tryggt och säkert.
3. Planförslaget bör begränsa våningshöjden så att endast tre våningar ev.
jämte vindsvåning får byggas.
4. Planförslaget bör säkerställa att maximalt 80 100 lägenheter/bostäder

Beslutet skickas till:
Noccon Fastighetsutveckling AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadskontoret
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Detaljplan för

Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.)

nr 1902

Bro
Upplands-Bro kommun
Utökat förfarande

upprättad enligt PBL (2010:900)

Planbeskrivning

Översiktskarta: planområdet markerat med rödstreckad linje
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Handlingar
Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:000 (2019-11-21)
Denna planbeskrivning (inkluderar Gestaltningsprinciper) (2019-11-21)
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (2019-09-19)

Övriga handlingar
Behovsbedömning (2018-12-20)
Trafikbullerutredning, MiljöInvest (2019-09-19)
Dagvattenutredning, Arctan AB (2019-06-26)
Trafikutredning, Structor (2019-09-12)
Riskanalys, Brandskyddslaget (2019-05-24)
Vibrationer (PM), Struktor Akustik (2019-09-17)
Miljöteknisk markundersökning, Atrax Energi & Miljö AB (2017-12-21)
Miljöinventering, Orbicon (2017-12-19)
Geoteknik, GeoMind (2017-12-21)
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
Bro präglas av en blandad bebyggelse med främst villor och radhus men med ett antal flerbostadshus
och viss verksamhet såsom restauranger och frisersalong. Bebyggelsen har vuxit fram som ett
stationssamhälle i samband med att stationen förlades hit på 1870-talet. Järnvägen går invid
planområdet - pendeltågsstationen Bro är någon minut bort till fots.
Planområdet ligger i gamla delen av Bro utmed Härnevi skolväg. På andra sidan vägen ligger
Härneviskolan. Den består av äldre byggnader från sekelskiftet runt år 1900 samt tidstypiska
byggnader från 1950- och 1960-talen. Sydost om planområdet byggs ett flerbostadshus i tre våningar
med indragen vindsvåning. Omgivningarna är annars präglade av en småskalig bebyggelse.
Inom planområdet är fastigheterna Härnevi 1:34 och Härnevi 1:36 bebyggda med fristående villor, en
till två våningar. Planteringsverksamheten på fastigheten Härnevi 1:35 är sedan tidigare nedlagd och
har i dagsläget ingen funktion. Angränsande fastighet närmast järnvägsspåret används som
uppställningsplats för diverse upplag.
Under våren 2017 inledde fastighetsägaren Noccon Fastighetsutveckling AB en dialog med
kommunen om möjlig utveckling av fastigheterna Härnevi 1:34, 1:35 och 1:36. Bolaget ansökte om
planbesked den 22 juni 2017 och den 6 december 2017 lämnade kommunstyrelsen planbesked om att
ta fram ny detaljplan för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.). Mot bakgrund av tidigare inlämnad ansökan om
planbesked och det senare beslutade planuppdraget lämnade bolaget även in en intresseanmälan för
markanvisning. Den 30 maj 2018 beslutade kommunstyrelsen därför även om ett markanvisningsavtal
för del av Härnevi 1:71 i enlighet med bolagets ansökan. Markanvisningen gäller i två år och
innehåller inga särskilda villkor.
Tillsammans utgör fastigheterna Härnevi 1:34, 1:35, 1,36 samt markanvisning ett nytt
exploateringsområde, vilket kräver en ny detaljplan. Planarbetet har föregåtts av idéutredningar vars
syfte var att få svar på frågan hur området skulle kunna disponeras för att möjliggöra en ny bebyggelse
och samtidigt ta tillvara områdets förutsättningar. Kommunen har höga ambitioner vad gäller
miljöfrågor och arkitektonisk utformning. I det tidiga skedet av detaljplan Täppan redovisade
kvalitets- och gestaltningsprogrammet från Trädgårdsstaden kommunens ambitioner och mål i miljöoch gestaltningsfrågor för detaljplanen. Trädgårdsstadens gestaltningsprogram får anses utgöra en
viktig inspiration för projektet och en referens att luta sig mot i planarbetet.
För detaljplanens upprättande samarbetar kommunen med Byrån för Arkitektur & Konstruktion
Stockholm Hongkong AB. Exploatör samt arkitekt menar att bostäderna skall utvecklas speciellt för
unga och studerande som vill ha kostnadseffektivt boende med bra kommunikationer, äldre som
tröttnat på sitt villaboende och vill bo i lägenhet, barnfamiljer samt ensamstående föräldrar som har
behov att bo nära skola samtidigt som det är lätt att ta sig till jobbet med lokaltrafik eller egen bil.
Det handlar om fyra flerbostadshus som formar ett kvarter invid Härnevi skolväg/Härneviskolan och
öster om Sätrabäcken. Området får en slags klassisk kvartersstruktur (inte sluten utan med släpp
mellan byggnaderna) som anpassas till befintligt vägnät och järnvägen. Bostadshusen bildar en
skyddad innergård som inrymmer lekplats, mötesplatser och cykelförvaring.

Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ungefär 100 bostäder, parkering och
dagvattenhantering inom planområdet. Därmed omvandlas ett lågexploaterat område, vars
odlingsverksamhet upphört, till ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus i enlighet med kommunens
Översiktsplan 2010. Exploateringen ska i enlighet med redovisade gestaltningsprinciper uppnå en god
helhetsverkan, visa hänsyn till områdets kulturmiljövärden och inriktas på att skapa de bästa
förutsättningarna för en möjlig framtida utveckling och upprustning av området kring Härneviskolan
såväl som Sätrabäcken.
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Vy vid Härnevi skolväg / vy från hörnet Härneviskolans tomt

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2017 och handläggs enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande då en MKB upprättas.

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där yttranden
som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid
behov innan ett granskningsförslag upprättas.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (SBU)
Samrådstid
Beslut om granskning (SBU)
Granskningstid
Antagande (KF)

Oktober 2019
November/december 2019
Vår/sommar 2020
Vår/sommar/höst 2020
Höst/vinter 2020/2021

Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav 6 december 2017 § 132 , Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag
till ny detaljplan för Täppan genom standardförfarande (som sedan har blivit utökat förfarande på
grund av upprättandet av MKB).
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Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med Miljöbalkens (MB) tredje kapitel avseende
lämplig användning av mark och vatten samt femte kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Det
riksintresse som berörs enligt fjärde kapitlet är: Mälaren med öar och strandområden.

Hushållning med mark- och vattenområden
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Planförslaget innebär att mark som idag innefattar bostadsändamål och en tidigare verksamhet (odling)
får en högre exploatering men behåller sitt användningsområde för bostäder, samt att centrumändamål
möjliggörs i ett centralt läge i tätorten. Fler bostäder i kollektivnära läge bedöms vara en god
hushållning av mark. Vidare planeras det för en öppen dagvattenlösning med dammar, vilket
kommunen bedömer är behövligt på platsen.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller
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 miljökvalitetsnormer för
utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt
slutna gaturum (alternativt tunnlar).
Vatten
Intill planområdet rinner Sätrabäcken och strax väster om området rinner bäcken under järnvägsspåren
söderut i kulvert. Planområdet avvattnas via Sätrabäcken ut i Mälaren-Görväln, ut i Broviken (som är
Natura 2000-område).
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde sekundär skyddszon. För
vattenskyddsområdet har skyddsföreskrifter meddelats. Dag- och dräneringsvatten är upptagen i
föreskriftens 9 §. Enligt föreskriften får inte dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där
risk för vattenförorening föreligger, exempelvis parkeringsanläggningar, ske direkt till ytvatten utan
föregående rening.
Sedan december 2009 finns miljökvalitetsnormer för vatten vilka uttrycks i ekologisk status (god eller
hög) eller för konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster, ekologisk potential (god eller
maximal), samt kemisk status (god). Sätrabäcken är ej klassad enligt vattendirektivet och det finns
inga miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten. För Mälaren-Görväln gäller att den kemiska statusen
utan överallt överskridande ämnen i vattenförekomsten ej är god i dagsläget och det finns en risk att
den kemiska statusen inte uppnår god till år 2021. Det beror på att kvicksilverhalten i biota halterna av
antracen, bly och kadmium i sediment överskrider gränsvärdena för god kemisk status. Förhöjda halter
av PAH:erna benso(a)pyren, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten och benso(g,h,i)perylen har även
visats i sedimenten i vattenförekomsten.
Sammantaget är rening av dagvatten en viktig premiss för detaljplanens genomförande. Utsläpp av
olja och kvicksilver antas ökar något vilket kan åtgärdas med oljeavskiljare om risk för oljespill
föreligger vid bilparkeringen. Detta är då en kompletterande åtgärd till dagvattendammarna och annan
fördröjning och rening som ska ske i enlighet med dagvattenutredningen.
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Buller
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
För Täppan gäller att det genereras trafikbuller från järnvägen. På Mälarbanan passerar mer än 30.000
tåg/år och den omfattas därmed av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. De krav på ljudnivå
vid uteplats enligt bullerförordningen (2015:216) där ekvivalent ljudnivå är 50 dB (A) och maximal
ljudnivå är 70 dB klaras inte enligt bullerutredningen. Det innebär att bullerskyddsåtgärder behöver
vidtas. Se senare avsnitt om buller: Skydd mot störningar.
Ekologiskt känsliga områden
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller
med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 §
Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
På cirka två kilometers avstånd sydost från planområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt område
(ESKO) enligt MB 3 kap., Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna samt
omgivande strandängar.
Planområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen har utformats så att
dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Däremot ingår det i kommunens fortlöpande
miljöarbete att titta på konkreta åtgärder för att förbättra MKN i Mälaren och Broviken. Frågan
kommer att föras upp på dagordningen i och med pågående arbete med en ny Fördjupad översiktsplan
(FÖP), där vattenkvalitet och MKN beskrivs som viktiga frågor i kommunens hållbarhetsarbete.

Behovsbedömning
Upplands-Bro kommuns motiverade ställningstagande i behovsbedömningen är att genomförandet av
detaljplanen för Täppan inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Planen föreslår en förtätning i
kollektivtrafiknära läge, i en liten skala. Planområdets läge med närhet till offentlig och kommersiell
service bedöms även ligga i linje med god hushållning med mark och vatten. Ortens karaktär kan
påverkas något i och med att tidigare enfamiljshus byts ut mot flerfamiljshus men det stationsnära
läget och omgivningen som även den innehåller flerfamiljshus på nära avstånd gör att påverkan blir
liten. Den ökade trafik som planens genomförande medför kan kräva investeringar i ortens
infrastruktur i direkt närhet till planområdet men påverkar i stort inte ortens trafiknät.
De åtgärder för dagvattenomhändertagande som planeras kan, tillsammans med den sanering som
kommer krävas, leda till förbättrad rening och fördröjning av dagvatten som rinner mot Sätrabäcken,
samt att befintliga föroreningar i marken kan avlägsnas. Detta leder till bedömningen att naturvärden
bättre kan skyddas i och med planens genomförande. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med
mark, vatten och andra resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas. Behovsbedömningen har
genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt kunskapsunderlag.
Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Stockholm (yttrandet inkom till kommunen den 8 februari
2019). I detta yttrande framgår att Länsstyrelsen inte delar kommunens bedömning. Man konstaterar
att det enligt behovsbedömningen krävs flera utredningar för att klarlägga eventuella nödvändiga
skyddsåtgärder för att kunna genomföra planen. Utifrån detta gör Länsstyrelsen bedömningen att det
inte går att utesluta att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt kriterierna i bilaga
4 MKB-förordningen. Det bedöms att kommunen kommer att behöva belysa och beakta en rad
miljöaspekter i planläggningen, vilket lämpligen görs inom ramen för en MKB-process. Utöver de
aspekter som kommunen redovisar i behovsbedömningen anser Länsstyrelsen att miljökvalitetsnormer
för vatten och dagvatten, riksintresse för kommunikationer (Mälarbanan) och risk för människors
hälsa eller miljö behöver klarläggas och följas upp i planläggningen.
Baserat på Länsstyrelsens yttrande och det faktum att flera utredningar är ofullständiga beslutar
kommunen att en miljöbedömningsprocess ska inledas och en MKB upprättas.
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Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 1 ha stort och ligger i Bro invid Härnevi skolväg. Det avgränsas i nordväst av
villatomter och området kring Sätrabäcken, i sydost av en ny bostadsexploatering (Gamla
Brandstationen), i nordost av Härneviskolan och i sydväst av järnvägsspåret.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheterna 1:34, 1:35 och 1:36 som ägs av Noccon Fastighetsutveckling AB,
samt en del av kommunens mark, Härnevi 1:71, som ligger på markanvisning till Noccon. Därtill ingår
en ytterligare del av Härnevi 1:71 som avses upplåtas åt boendeparkering men ligga kvar i
kommunens ägo (arrende) och en annan del av nämnda fastighet som blir naturmark.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Planområdet ligger intill Mälarbanan. Avståndet till Mälaren och Natura 2000-område är cirka tre
kilometer.

Vattenskyddsområde
Avrinning sker ut i Mälaren och Broviken (som är Natura 2000-område)
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Regionala planer och program
RUFS
Enligt RUFS ska kommunerna ”verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de
bästa kollektivtrafiklägena”. Att låta bygga flerbostadshus inom Täppans planområde går i linje med
de riktlinjer som RUFS satt upp för ett hållbarare samhälle där kollektivtrafik nyttjas.

Kommunala planer och program
Vision 2035
Upplands-Bro vill arbeta med att skapa mötesplatser och levande platser, samt utveckla hållbara
boende- och livsmiljöer med närheten till natur och vatten. Ett mål med detaljplan Täppan är att
möjliggöra ett grönskande kvarter som tack vare närhet till det mesta och i och med anläggandet av
öppna dagvattendammar bidrar till att göra Bro till en mer hållbar livsmiljö, såväl för nya som
befintliga invånare.
Översiktsplan
Enligt ÖP 2010 ska bostadsprojekt med tät exploatering i kollektivtrafiknära lägen prioriteras. Vidare
ska tillgång till parkmark och närnatur tillgodoses. Då planområdet ligger två minuters promenad från
pendeltågstationen samt har Sätrabäcken inpå knuten anses projektet ligga väl i linje med ÖP.
Riktlinjer för bostadsförsörjning
Närheten till kollektivtrafik öppnar upp för målgrupper som inte är bilburna i lika hög grad, så som
unga och äldre.
Grönplan
Inom planarbetet med Täppan pågår en diskussion hur området kan utformas på ett sätt som bidrar till
att tillgängliggöra Sätrabäcken. Utgångspunkten är att det inom kommunen finns en vilja att inventera
och utveckla den, göra den mer tillgänglig för Bros invånare. Tanken är att den kan få mer karaktären
av närnatur och bidra till de rekreativa värdena i Bro.
Vattenplan
Det är viktigt att ta hänsyn till recipienten Broviken/Mälaren Görväln. Detta görs genom den öppna
dagvattenhanteringen med fördröjning och rening.
Detaljplaner och förordnanden
För planområdet finns gällande detaljplan:
• Byggnadsplan för Bro Stationssamhälle (6803), Upplands-Bro kommun, Stockholm län, 1967.
I detaljplanen är planområdet utpekat som bostäder.
När den nya detaljplanen vunnit laga kraft upphör de delar av de äldre detaljplanerna som ingår i
planområdet att gälla.
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Förutsättningar och planförslag
Natur
Mark och vegetation
Nuläge

Planområdet är i dagsläget avsett för bostäder samt verksamhet. Det har bedrivits odling i växthus som
står kvar på platsen. I övrigt finns det träd av olika ålder och art, gräsmatta, buskar.
Förslag

I förslaget ingår en rymlig, ljus innergård med tydligt grön karaktär. På vägen till själva bäckfåran
planeras dagvattendammar som även de bidrar till rekreativa kvalitéer inom planområdet. Det planeras
även för grönytor i form av förgårdsmark.
Landskaps- och stadsbild
Nuläge

Planområde Täppan präglas av närheten till järnvägen, men också av närheten till Sätrabäckens
lummiga grönska samt byggnader och skolgård tillhörande Härneviskolan som ligger på andra sidan
vägen. Mellan skolan och Härnevimottagningen finns en öppen plats som används som vändplats för
bilar och som även knyter samman Härnevi skolväg med gång- och cykelvägar samt andra stråk. Det
finns en potential i denna mötesplats som kan komma att utvecklas med lokaler och verksamheter i
takt med att området Gamla Bro utvecklas. Därför anser kommunen att en användningsbestämmelse
som avser bostäder och centrumändamål är lämplig, vilket möjliggör verksamheter i bottenplan om det
skulle vara intressant i framtiden.
Som nämnts tidigare ingår planområdet i ett sammanhang av enplansvillor och annan mindre
bebyggelse som är sprungna ur det gamla stationssamhället. En så kallad villaomvandlingsprocess, det
vill säga att friliggande villor rivs för att ge plats åt flerbostadshus, är i pågående. Detta kan komma att
påverka landskapet och stadsbilden i hög grad.
Förslag

De fyra flerbostadshusen är orienterade så att en generös och grön innergård skapas, med plats för lek
och personliga möten. Området får en kvartersstruktur i klassisk stil som anpassas till befintligt vägnät
och järnvägen samt kompletteras av Sätrabäcken och områdets kulturvärden. Kvarteret formar sig i
harmoni med de naturförutsättningarna som finns på platsen och Sätrabäcken intill.
Den omkringliggande naturen, bäcken samt den tidigare trädgårdshandeln på platsen har inspirerat
planering av projektets landskap, huskropparnas gestaltning, materialval, inredning och områdets
funktioner.
Den klassiska trädgårdsstaden har inspirerat till ett kvarter som präglas av luftighet och grönska.
Byggnaderna inom planområdet utförs enhetliga med putsade fasader i varma kulörer och sadeltak,
men erhåller unika fasaddetaljer i trä för att särskiljas och ges en unik identitet.
Platsen är relativt plan, så god tillgänglighet kan uppnås.
(Situationsplan och illustrationer på följande sidor)
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Illustrationsplan, StockholmHongkong (2019-11-21)

Vy över bostadskvarter, parkering och naturmark med dagvattendammar.
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Innergården och relationer mellan byggnaderna

Rekreation och friluftsliv
Nuläge

I närheten av planområdet finns Sätrabäcken, ett område som Samhällsbyggnadskontoret har
identifierat som intressant för inventering och utveckling med målet att tillgängliggöra bäcken för
allmänheten (idag utgör snår och sly en naturlig barriär).
Förslag

Om Sätrabäcken utvecklas och tillgängliggörs med spänger eller dylikt är detta till vinst för hela
Gamla Bro, för redan bosatta såväl som Täppans nyinflyttade invånare. Planförslaget ska möjliggöra
en åtkomst till Sätrabäcken och bidra till en utveckling/upprustning av bäckfåran och dess
omgivningar. Dagvattendammar ska anläggas invid bäcken vilket förstärker rekreativa värden.
Fornlämningar
Inga arkeologiska kulturvärden eller riksintressen finns registrerade inom planområdet enligt
Riksantikvarieämbetet, Fornsök. Det finns heller inga statliga byggnadsminnen, utpekade objekt med
kulturvärde eller kyrkliga kulturminnen inom planområdet. Däremot ska hänsyn tas till den omgivande
kulturmiljön.
Geologi/Geotekniska förhållanden
Nuläge

Marken består främst av gräs och grusad yta med flertalet träd och buskage i östra delen av området,
som är svårtillgänglig. Markytan sluttar neråt från öst till väst och utifrån sonderingspunkterna varierar
marknivån mellan +11,8 till +15,5. Utifrån torrskorpelerans underkant kan grundvattenytan antas ligga
ca 2–3 meter under markytan. I provgrop PG3 så påträffades vatten ca 1,5 meter under markytan.
Jordlagerföljden i området är generellt fyllning på torrskorpelera som övergår till lera ovanpå
friktionsjord på berg. Ställvis överlagras fyllningen av ett tunt lager, ca 0,1–0,3 m, mulljord.
Förslag

Grundläggning antas variera mellan platta på mark och pålad grundläggning. Inom hela området
varierar förekomsten av lera och behov av grundläggning på pålar kan variera, men det är att föredra
att använda samma grundläggningsmetod under hela byggnaden för att undvika differenssättningar.
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Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Nuläge

Inom planområdet finns i dag enplansvillor samt växthus. Längre upp (västerut) på Härnevi skolväg
ligger fastigheter med villor, tvärs över vägen ligger Härneviskolan, sydost om planområdet har
flerbostadshus uppförts i tre våningar plus indragen vindsvåning.
Förslag

Befintliga enplansvillor ersätts av fyra flerbostadshus som bildar en klassisk kvartersstruktur med en
lummig innergård. Markparkering planeras i anslutning till bostadshusen, mot järnvägen. Bostädernas
storlek varierar från ett rum och kök till fyra rum och kök. En variation av lägenhetsstorlekar samt
närhet till Härneviskolan och pendeltågstationen medför att en bred målgrupp förväntas.
Kulturmiljö
Enligt kulturmiljöprogrammet är en luftig bebyggelsespridning med rik växtlighet önskvärd. Vidare
behöver nya byggnader placeras och utformas så att de anpassas till de särskilda värdena som
bebyggelsemiljön har. Material, höjd och utformning är viktiga aspekter som påverkar kulturmiljön.
Ny bebyggelse, bostäder
Marken bör upplåtas åt flerbostadshus i enlighet med ÖP2010 och RUFS. Bostädernas höjd regleras så
att trevåningshus med inredd vind är möjligt. Entréer ska orienteras ut mot gatan när det är möjligt.
Sadeltak är lämpligt på platsen och en bestämmelse om max/minsta takvinkel är aktuell. Takkupor
möjliggörs, men endast om de ligger i liv med fasad eller innanför fasadliv. Se Gestaltningsprinciper
för riktlinjer för utformning och arkitektoniska kvalitéer.
Ny bebyggelse, verksamheter
I detta läge nära skola och pendeltågsstation är det en god idé att ta höjd för att verksamhet kan tänkas
flytta in i framtiden. Centrumändamål medger olika slags verksamheter, dessa får inhysas i entréplan.
Offentlig service och kommersiell service
Nuläge

Planområdet ligger nära skolverksamhet. Inom tre minuters promenad finns några restauranger som
ligger invid pendeltågsstationen. Ytterligare fem minuter bort ligger Bro centrum med både offentlig
och kommersiell service.
Förslag

Så som beskrivits ovan så utformas användningsbestämmelserna så att butiker/verksamheter
möjliggörs i entréplan. Det öppnar upp för ett framtida scenario med nya mötesplatser så som
närbutik, café, restaurang eller annan verksamhet i framtiden.
Tilläggas ska att det inom ramen för projektet Trädgårdsstaden på andra sidan järnvägen projekteras
för ett närcentrum med butiker och service. Det utesluter dock inte att det möjliggörs även inom
området för Täppan - det finns flera exempel på mindre verksamheter i området (frisörsalong m.m.),
inhysta i flerbostadshus.
Gestaltningsprinciper
Ny bebyggelse bör vara av en karaktär som passar in i det gamla stationssamhället och inte placeras
tätt eller för nära vägarna. Området bör i framtiden få en luftig bebyggelsespridning med rik
växtlighet. (ur Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun, 1999-2000, Stockholms Läns Museum)
I detaljplanen Täppans syfte poängteras att det finns gestaltningsprinciper som bör följas för att se till
att områdets kulturmiljövärden respekteras. Stöd för att ny bebyggelse ska anpassas till platsens
kulturmiljövärden finns bland annat i de generella kraven i PBL, så som 2 kap 6 § om god
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helhetsverkan. Att den nya bebyggelsen och miljön ska ha god färg-, form- och materialverkan stöds
av 2 kap 3 § och 8 kap 1 § i PBL.
Kommunen har, tillsammans med exploatör och arkitekt, kommit fram till att flerbostadshus i tre
våningar med sadeltak och möjlighet till vindsvåning är en lämplig användning och skala, som
relaterar väl till omgivande byggnader. Vidare har man pratat om byggnader med enklare formspråk
som påminner om svensk byggnadstradition.
Här följer de viktigaste principerna för Täppans gestaltning:
-

-

-

Enhetlighet och god helhetsverkan. Flera byggnader bildar tillsammans ett kvarter.
Byggnaderna håller ihop gestaltningsmässigt och har liknande formspråk, materialitet och
färgskala.
Väl fungerande relation till omgivningen. Rent arkitektoniskt är kvarteret Täppan gestaltat
för att passa in, såväl i skala som kulör och material. Stora kontraster, så som ljus fasad och
mörk sockelvåning, skapar ett stökigt intryck på en plats som visserligen uppvisar en variation
av byggnader med olika fasadkulör och material men där det småskaliga och harmoniska är
viktigt för Bros karaktär. Jordnära, varma färger passar bra i området (både befintliga hus
inom planområdet och den gamla skolbyggnaden är varma i kulören). Jordfärger går också väl
ihop med trädetaljer och med kopplingen till Sätrabäckens och innergårdens grönska.
Enkelt och bra. Enkelt behöver inte vara simpelt, och behöver inte se billigt ut. Det handlar
om att lägga den där extra omsorgen om materialmöten och detaljer, vilket gör hela huset och
kvarteret mer attraktivt. Fasader som vetter ut mot gata kan exempelvis uppföras i puts med
väl utformade trädetaljer (vid entrén, fönster…). Trä som står sig bra över tid och som inte
kräver mycket underhåll är att föredra.
Rik växtlighet ger ett grönt och skönt uttryck. Innergården planeras bli grön och lummig,
och här anses trä vara ett lämpligt material för att förstärka känslan av att vara nära naturen.
Även förgårdsmark och övriga grönytor bidrar till en lummig karaktär.

Referensbilder:

Material/byggteknik
Planerat utförande är tung prefabricerad stomme i betong (halvsandwichkonstruktion) med putsad
fasad som utförs på plats tillsammans med diverse fasaddetaljer. Även bjälklag utförs prefabricerade
av HDF (håldäck i betong) med pågjutning, alternativt filigran eller massiva plattor. Tak utgörs av
färdiga trätakstolar och ytskikt av papp. Två av byggnaderna utformas med öppna utvändiga
loftgångar i betong som utformas som uterum. Byggnaderna har även planerats med spännvidder och
höjder för att möjliggöra eventuell byggnation med trästomme.
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Tillgänglighet
Nuläge

Inga större nivåskillnader. Området är överväxt och ett upplag för diverse prylar, och inte det mest
tillgängliga ur den synvinkeln.
Förslag

Större nivåskillnader planeras inte upprättas. Bostädernas entréer ska klara krav på tillgänglighet,
likaså parkering och innergård.

Strandskydd
Gällande strandskydd
Planområdet påverkas inte av samt påverkar inte strandskyddet.

Trafik och kommunikationer
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter
Nuläge

Härnevi skolväg går invid fastigheterna Härnevi 1:34 m.fl. och den sträckning som löper invid
fastigheterna består idag av en grusväg, som längre upp i området blir till återvändsgränd. Det är inte
många bilar som trafikerar denna sträckning, utan det är i princip personbilar tillhörande boende i de få
villor som ligger norr om planområdet.
På andra sidan vägen från Härnevi 1:34 m.fl. ligger, som nämnts tidigare, Härneviskolan.
Trafiksäkerheten är här en extra viktig fråga då barn rör sig i området.
Förslag

Enligt trafikutredningen (Struktor, 2019-09-04) bidrar inte tillkommande bebyggelse till en situation
som kräver ökad kapacitet i anslutande korsningar. Med tanke på områdets närhet till skolan och
tillförandet av trafik bör övervägas att tillskapa hastighetssäkrad passage eller hastighetsdämpande
åtgärd vid Härneviskolan.
Frågan om en utveckling och förlängning av Härnevi skolväg (sammankoppling med
Enköpingsvägen) har aktualiserats. Ur samhällsplaneringssynpunkt finns anledning att planera för
detta. En upprustning av Härnevi skolväg ingår i planuppdraget och exploateringsbidrag krävs för
genomförandet.
Det förslag för Täppan som planeras att tas till beslut om samråd är i linje med planuppdraget och
hanterar den sträckning av Härnevi skolväg som är nödvändig för planens genomförande. Ett
antagande av detaljplan för Täppan och påföljande genomförande av projektet står inte i vägen för
fortsatt planering och förberedande av en framtida utveckling av Härnevi skolväg som helhet.
Placering av byggrätter möjliggör att Härnevi skolväg kan breddas till 11 meter, vilket ger 13
meter brett gaturum (inklusive två meter förgårdsmark för Täppan). Detta skulle dock kräva
fastighetsbildning då vägen i dagsläget är ungefär 5 meter bred och det är 9 meter mellan
fastighetsgräns Härnevi 1:34 m.fl. / Härnevi 28:1 (Härneviskolan).
Det kan konstateras att i och med denna detaljplan så behöver en tänkt gatusektion av den grusade
delen av Härnevi skolväg ses över i mer detalj tillsammans med berörda enheter inom kommunen.
Täppan kan komma att sätta standarden för hur denna del av vägen ska komma att utvecklas.
Gång-, cykel- och mopedtrafik
Nuläge

Gångbanor finns ibland på båda sidor, ibland på ena sidan och ibland, exempelvis längs Härnevi
skolväg förbi detaljplaneområdet, saknas de helt. Cyklister hänvisas till körbanan i blandtrafik.
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Förslag

Ett genomförande av detaljplan Täppan gör att Härnevi skolväg delvis utvecklas och den kommer att
gå från grusväg till asfalterad. Trottoarer tillkommer.
Kollektivtrafik
Detaljplaneområdet har ett mycket kollektivtrafiknära läge. Närmsta hållplats, Bro station, med
pendeltåg och buss ligger på cirka 250 meters gångavstånd.

Störningar och risker
Buller
Nuläge

Planområdet är bullerutsatt på grund av närheten till järnvägen. I dag finns det bostadshus
(enplansvillor) inom planområdet. Dessa uppfördes på 1950-talet, under de omständigheter som då
rådde i form av lagkrav med mera, i en tid då tågtrafiken låg på andra nivåer än idag.
Förslag

Bullerutredningen utgår från det framtida scenariot med ett ytterligare järnvägsspår (ÖP 2010 pekar ut
5 meter utanför befintligt spår som spårreservat). En eventuell byggnation av ett tredje spår förväntas
öka ljudnivån vid bostadshusen med mellan 0,5 och 1 dBA. Analys gjord utifrån dessa förutsättningar
visar att gällande krav för ekvivalent ljudnivå om 60 dB(A) inte klaras utmed vissa fasader.
Planförslaget klarar bullerförordningens (2015:216) krav i och med att en planbestämmelse införs om
att hälften av bostadsrummen ska ligga mot tyst sida för de berörda byggnaderna. Alternativt kan
bostadsenheterna vara högst 35 kvadratmeter.
Avseende ljudnivå vid uteplats, 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå 70 dB(A), klaras
kraven endast vid delar av fasaden på hus 4 och hus 2 på innergården. Det betyder att om en
gemensam uteplats ska anordnas behöver bullerskyddsåtgärder vidtas för att klara gällande bullerkrav.
I planen regleras område där åtgärder ska utföras med planbestämmelse om bullerskärmar/plank som
behöver vara 5 meter höga och med en ljudabsorbering på minst 5 dB(A). Med föreslagna åtgärder
enligt bullerutredningen klaras gällande riktvärden avseende uteplatser.
Följande illustrationer är ett utdrag från bullerutredningen genomförd av MiljöInvest:
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På kommande sida visar ritningar ett utkast till planlösning för hus 3 och 4:
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Vibrationer
Nuläge

Planområdets närhet till järnvägen innebär risk för vibrationsstörningar och stomljud. Om byggnader
uppförs kan detta innebära en olägenhet för de boende.
Förslag

Risken för människors hälsa är mest aktuell för hus 1 och möjligen även hus 2. Att åtgärda vibrationer
i befintlig miljö är komplext och kostsamt. Således är det väsentligt att risken för vibrationer och
stomljud hanteras i tidigt skede för att förebygga olägenheter för människor i området.
•

•

Planförslaget hanterar risken för vibrationer och stomljud genom byggnadstekniska åtgärder
vid uppförande av bostäder och lokaler med stadigvarande vistelse. Planbestämmelse som
reglerar detta införs, även om grundläggning och konstruktion avses bestämmas på tekniskt
samråd under genomförandeprocessen.
Planförslagets utformning innebär att det inte kan uppföras några bostäder inom 35 meter från
nuvarande spårmitt för Mälarbanan.

I denna detaljplan ingår att titta på konsekvenserna av en framtida spårbreddning där spårläget hamnar
5 meter närmare planområdet jämfört med nuvarande järnvägsspår. Med nuvarande järnvägsspår
menas spårets läge vid datumet när detaljplanen vunnit laga kraft.
I genomförandet behöver grundläggningssätt och konstruktion anpassas så att komfortvibrationer i
vertikal eller horisontell riktning inte ska överstiga 0,4 mm/s eller stomljudsnivåer som högst 30 dBA
(slow) eller 35 dBA (fast) i något boendeplan. Utgångspunkten är den framtida spårbreddningen.

Ovan illustration: avstånd järnvägsspår – husfasad avseende störningar och risker

Radon
Grundläggning utförs radonskyddad alternativt radonsäker enligt senare radonmätningar.
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Översvämning
Nuläge

Planområdet består delvis av hårdgjorda ytor som fungerar som parkeringar och upplagsytor, men
också en hel del gröna ytor och genomsläppliga ytor vilket är positivt vid skyfall då vattnet kan
fördröjas. Höjdskillnaderna inom området är små. Området avvattnas till Sätrabäcken som
ligger sydväst om planområdet.
Förslag

Vid projektering av området ska marken höjdsättas så att det inte föreligger risk att dagvattnet samlas
mot järnvägsbanken. Vattnet förs från kvartersmark till naturmark och vidare till Sätrabäcken.
Riktlinjen i dagvattenutredningen är att flödet från ett 20-årsregn från området inte ska öka i
jämförelse med innan exploatering.
Vid extrema regn, så kallade 100-årsregn, kommer marken mättas och ledningar går fulla. Vatten
kommer att rinna av på markytan i området. Avvattning anpassas så att vattnet inte rinner på ytan och
in i entréer och liknande. Samtliga ytor inklusive innergård och parkering höjdsätts i förhållande till
byggnader så att ytavvattning styrs till Sätrabäcken. Vid 100-årsregn bedöms inte riksintresset
Mälarbanan skadas allvarligt då bebyggelsen höjdsätts och avrinningen från markytan styrs mot
Sätrabäcken. Med dessa åtgärder bedöms inte större ansamlingar med vatten långvarigt stängas in
mellan planområdet och järnvägsbanken.
Av utredningen framgår att dagvattenflödet efter genomförd detaljplan kommer att öka gentemot
befintliga förhållanden om inga åtgärder vidtas. I utredningen redogörs för olika lösningar för
hantering av det ökade flödet så att riktlinjerna i utredningen kan efterlevas. Det handlar bland annat
om att anlägga två seriekopplade dagvattendammar i planområdets västra del.
Farligt gods
Nuläge

På järnvägen går person- och godstrafik samt även transporter av farligt gods. Planområdet för Täppan
ligger relativt nära Mälarbanan.
Förslag

Planförslaget har utformats med beaktande av PBL 2:5, vilket innebär att bebyggelse och
byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa
och säkerhet. Då den planerade bebyggelsen inom planområdet inte uppfyller de rekommenderade
skyddsavstånd som Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram har en riskanalys genomförts och denna
har legat till grund för planförslagets utformning. Tillåten markanvändning innebär att inga bostäder
placeras inom 35 meter från närmaste spårets spårmitt. Marken i södra delen av planområdet, mot
Mälarbanan, planeras för naturmark och parkering vilket inte avser stadigvarande vistelse, men en
planbestämmelse reglerar detta för säkerhets skull. Vidare regleras i planen att byggnader som vetter
direkt mot järnväg inom 50 meter från nuvarande järnvägsspår ska utföras med minst en
utrymningsväg som leder bort från järnvägen. För lokaler med stadigvarande vistelse som ligger inom
50 meter från nuvarande järnvägsspår gäller att friskluftsintag ska placeras bort från järnvägen.
Ett förmodat framtida spår, med spårläge 5 meter närmare planområdet, beaktas i riskutredningen.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Hur dagvattnet tas om hand redovisas i dagvattenutredningen. Det handlar om flertalet åtgärder, så
som genomsläppliga material, skåldiken med mera, men huvudprincipen är att dagvatten ska ledas
från kvartersmark till dagvattendammarna som anläggs inom naturmark. Dagvattenhanteringen är en
väldigt viktig fråga och en av anledningarna till att det upprättats en MKB för detaljplan Täppan.
Därför anser kommunen att skyddsbestämmelse behövs för att se till att dagvattnet leds i
dagvattendammarna och inte riskerar att översvämma spårområdet.
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Vatten och avlopp
Planområdet innefattar huvudvattenledning för kommunalt VA och anslutningsledningar som går till
Härneviskolan. Det finns alltså redan tillgång till kommunalt VA för den tilltänkta exploateringen.
Däremot behöver huvudvattenledningen flyttas för att samtliga föreslagna byggrätter ska kunna
komma till stånd inom planområde för Täppan. Tjänstepersoner på kommunens VA-avdelning ser att
detta är möjligt. Viktigt är att inga byggnader, dagvattendammar eller träd planeras på
vattenledningarna, och detta kommer att ses till genom att u-områden förs in i detaljplanen, samt att
NATUR1 är det användningsområde där dammarna ska anläggas (till skillnad från NATUR2 som inte
avses för dammar). Detta kompletteras med bestämmelse om prickmark.
Vidare behöver det bildas ledningsrätt på alla ledningar som inte hamnar i kommunal mark. Och
hänsyn behöver tas till den befintliga ledningsrätten inom användningsområde P.
VA-ledningar går direkt söder om aktuellt område och viker av åt norr för att gå igenom området både
i riktning nordsyd och östväst. Elledningar går utmed Härnevi Skolväg och vikar av till varje hus.

Värme
De tilltänkta bostadshusen planeras anslutas till befintligt fjärrvärmenät.

El, tele, bredband
Bostäderna ansluts till befintligt elnät. Nät för bredband och tele finns att ansluta till.

Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer inom
planområdet. Det finns utrymme för avfallsutrymme (miljöbod) inom kvartersmark
(komplementbyggnad). Genom samråd mellan Planavdelning och Avfallsenheten uppskattas det att
avfallsutrymmen behöver dimensioneras som minst 10x4 meter för att det ska finnas goda möjligheter
att ta hand om avfallet för 100 hushåll. Planbestämmelsen om kvartersmark reglerar att en miljöbod av
en storlek på max 45 kvm BYA möjliggörs.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvenser
För detaljplan Täppan har en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats för att kommunen ska
kunna visa att planen är hållbar.
Planförslaget leder till att grönytor försvinner och fler hårdgjorda ytor tillkommer.
Dagvattenhanteringen är därför en viktig fråga – det handlar om att hantera en ökad risk för
översvämning samt att tillgodose rening av den ökade mängden dagvatten. Dagvattenutredningen och
MKB:n beskriver mer utförligt hur planen ska uppnå kraven. I dagvattenutredningen presenteras
skyddsåtgärder och försiktighetsmått, där det viktigaste är att dagvatten fördröjs inom kvartersmark
men att vattnet vid större regn leds till dagvattendammarna. Om åtgärderna som föreslås i utredningen
vidtas för att fördröja och rena dagvattnet inom planområdet bedöms vattenmiljön i Broviken och i
förlängningen Mälaren-Görväln inte påverkas negativt av en genomförd plan.
Miljökvalitetsnormer (MKN) är en annan vattenrelaterad miljöfråga som lyfts fram av Länsstyrelsen.
Planförslaget är av begränsad omfattning och har en markanvändning som inte särskilt ger upphov till
risk för överskridande av MKN. Med planerade åtgärder för exploateringen kan dagvattnet
omhändertas och renas inom planområdet utan risk för att MKN på kvalitetsfaktornivå försämras. Vid
genomförandet av planen tillskapas dock ytor b.la. för parkering vilket ger en markanvändning som
kan medföra spill/utsläpp och olja och kvicksilver (Hg). Beräkningar visar på något ökade halter av
olja och kvicksilver vid genomförandet av planen. Ökade halter av olja och kvicksilver kan hanteras
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genom att parkeringen förses med oljeavskiljare. Detta regleras inte i detaljplanen men är viktigt att ta
hänsyn till i genomförandet.
I Bro centrum och områden ned mot Broviken, däribland Trädgårdsstaden, pågår och planeras flera
exploateringar. Det innebär att de kumulativa effekterna av exploateringarna behöver belysas för
vattenförekomsten. Det är utpekat som en viktig fråga inom ramen för framtagandet av Fördjupad
Översiktsplan (FÖP). Kommunen planerar att utifrån sin vattenplan låta ta fram lokala åtgärdsprogram
som har syftet att förbättra recipientens (Mälaren) vattenkvalitet.
En annan konsekvens av planförslaget är att människors hälsa riskeras till följd av buller.
Bedömningen är att planförslaget kan utformas så att riktvärdena i Förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. Nödvändiga åtgärder för att klara dessa krav bedöms vara
skälig i fråga om tid och kostnad för att åstadkomma en god ljudmiljö inom planområdet.
Planbestämmelser om skyddsåtgärder mot buller införs: det handlar om bullerskärmar som ger en
bullerskyddad uteplats/innergård samt att lägenheternas planlösning medger att hälften av
bostadsrummen vetter mot tyst sida (alternativt att lägenheterna är högst 35 kvadratmeter till ytan).
Vibrationsstörningar och stomljud från tågtrafiken längs med Mälarbanan kan uppstå och utgöra en
olägenhet för planerade bostäder och lokaler i området. Planförslaget hanterar risken för vibrationer
och stomljud genom att reglera att byggnadstekniska åtgärder vid uppförande av bostäder och lokaler
med stadigvarande vistelse är nödvändiga för planens genomförande.
Planområdet för Täppan ligger relativt nära Mälarbanan och därmed ställs krav på att riskerna
förknippade med järnvägen analyseras i planprocessen. Konsekvensområdet för en urspårning är
kraftigt avhängigt av omgivningens utformning. I de fall där järnvägen ligger i samma nivå som
omgivningen står konsekvensområdet i relation till tågets hastighet vid urspårningstillfället. Ett
”värstafallsscenario” bedöms kunna innebära ett skadeområde på maximalt 25 meter vilket motsvarar
en i stort sett helt snedställd tågvagn. Stadigvarande vistelse ska inte uppmuntras inom detta
potentiella skadeområde.
Säkerhetshöjande åtgärder behövs då detaljplanen avviker från Länsstyrelsens rekommendationer för
skyddsavstånd. Byggnader som vetter direkt mot järnväg ska inom 50 meter från nuvarande järnvägsspår utföras med minst en utrymningsväg som leder bort från järnvägen. För lokaler med
stadigvarande vistelse som ligger inom 50 meter från nuvarande järnvägsspår gäller att friskluftsintag
ska placeras bort från järnvägen. Analys och åtgärder baseras på framtida tillkommande järnvägsspår 5
meter närmare planområdet.
Den genomförda miljöinventeringen påvisar ett antal produkter/avfall som klassas som farligt avfall.
Några särskilt förhöjda områden med förorenad mark har inte kunnat påvisas inom området.
Inventeringen har sina begräsningar vad gäller omfattning och detaljeringsnivå. Vissa delar av
området/bebyggelsen har inte kunnat inventerats på grund av begränsad åtkomst.
Vid rivning av den befintliga bebyggelsen och kommande markabeten inom området är det väsentligt
att säkerställa att dessa åtgärder kan vidtas utan att eventuella föroreningar sprids vidare till mark och
vatten. Genomförd marksanering bidrar till positiva miljöeffekter, då potentiellt miljöfarliga ämnen
förs bort från området och omhändertas enligt gällande lagar och föreskrifter. Miljöinventeringen av
området behöver kompletteras så att det går att påvisa att marksaneringarna som krävs för att marken
ska bli lämplig för bostäder är genomförbara. Miljöavdelningen förespråkar att fler prover tas. För att
erhålla en fullständig bild över potentiellt förorenade områden krävs att befintlig bebyggelse rivs för
åtkomst av underliggande mark. Innan bebyggelsen i området rivs ska en rivningsplan lämnas in och
godkännas av tillsynsmyndigheten. I rivningsplanen ska det redogöras för hur dokumenterade
föroreningar/avfall ska hanteras.
Planbestämmelse förs in som villkorar bygglov – markföroreningar ska avhjälpas så att känslig
användning (bostäder) kan accepteras.
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Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av fastigheterna skulle göra att marken används mer effektivt och därmed mer
ekonomiskt. På så vis kan sägas att detaljplanen är ekonomiskt hållbar. Flerbostadshus ger fler
invånare och därmed serviceunderlag för Bro samhälle.

Sociala konsekvenser
För att uppnå ett socialt hållbart kvarter skulle blandade upplåtelseformer vara att föredra, gärna
prisvärda hyresrätter. Fler invånare i området och fler ögon på gatan kan ge ökad upplevd trygghet.
Barnkonsekvenser
Viktigt att gaturummet utformas på ett sätt som ger säkra passager för skolelever.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom
planområdet. Ansvar, utbyggnad och drift av allmänna anläggningar i hela planområdet åvilar
Upplands-Bro kommun. Exploatören inom planområdet är Noc Tre Fast AB.
Avtal
Följande avtal har tecknats under planprocessen:
•
•

Plankostnadsavtal som reglerar kostnaderna för planarbetet. Avtalet innebär att exploatören
Noc Tre Fast AB förbinder sig att bekosta planarbetet inklusive nödvändiga utredningar.
Markanvisningsavtal innebärande att kommunen förbinder sig att under en viss tid förhandla
enbart med exploatören Noc Tre Fast om överlåtelse av fast egendom inom blivande
kvartersmark.

Exploateringsavtal ska vara upprättat mellan exploatören och kommunen i samband med beslut om
granskning i planprocessen och ska godkännas genom undertecknande i Upplands-Bro kommuns
kommunstyrelse i samband med detaljplanens antagande. Exploateringsavtalets giltighet görs
beroende av detaljplanens efterföljande vinnande av laga kraft. Exploateringsavtalet reglerar principer
och detaljer gällande ansvarsförhållanden, kostnadsfördelningar och samordning av åtgärder för
genomförandet av detaljplanen.
Exploateringsavtalets huvuddrag är följande:
•

•
•

Specificering av vilka fastighetsöverlåtelser som behövs för detaljplanens genomförande samt
hänvisning till överlåtelsehandlingar. Avsikten är att exploatören förvärvar del av den
kommunalt ägda fastigheten Härnevi 1:71 inom område i detaljplanen utlagt som
kvartersmark för bostads- och centrumändamål.
Specificering av vilka lantmäteriåtgärder som behövs för detaljplanens genomförande samt
fördelning av ansvar för ansökan och förrättningskostnader. Avsikten är att exploatören
finansierar nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder.
Fördelning av ansvar för projektering, utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar.
Huvudprincipen är att kommunen i egenskap av fastighetsägare vidtar utbyggnad på
kommunägda fastigheter både inom allmän plats samt kvartersmark för parkeringsändamål.
Finansiering av samtliga åtgärder sker genom exploateringsbidrag från exploatören till
kommunen vars storlek och övriga förutsättningar regleras i exploateringsavtalet.
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•
•

•

•
•

Fördelning av kostnader och ansvar för utförande av utbyggnad på kvartersmark. Exploatören
vidtar och finansierar utbyggnad inom kvartersmark för bostadsändamål.
Samordningsfrågor avseende ordningen i vilken utbyggnad sker. Avsikten är att utbyggnaden
ska regleras så att utbyggnad inom kvartersmark för bostadsändamål kan göras samtidigt som
utbyggnad sker inom kvartersmark för parkeringsändamål och allmän plats utan
utbyggnadsprojekten skapar inbördes hinder.
Ansvarsfördelningen beträffande VA-anläggningar. Kommunen är huvudman för det
kommunala dricks- och spillvattennätet och ansvarar för att nätet är färdigställt för anslutning
till exploateringsområdet senast ett visst datum som närmare specificeras i
exploateringsavtalet. Exploatören ersätter kommunen för de kostnader som utbyggnaden av
VA-nätet innebär.
Ansvarsfördelning samt samordning av flytt av befintliga ledningar inom planområdet.
Ansvarsfördelning kring byggmoment, störningar som härrör från byggnationer etc.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Följande tabell redovisar vilka fastigheter som berörs av planförslaget samt fastigheternas lagfarna
ägare vid tidpunkten för antagande av planförslaget:
Fastighetsbeteckning Ägare
Härnevi 1:71

Upplands-Bro kommun

Härnevi 1:34

Noc Tre Fast AB

Härnevi 1:35

Noc Tre Fast AB

Härnevi 1:36

Noc Tre Fast AB

Fastighetsbildning
Generellt
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna
prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om bildande av
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara behövliga för
detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga Lantmäteriet efter
ansökan. För förrättningen betalar sökanden förrättningskostnader efter Lantmäteriets beslut. I fall där
förrättningen berör flera fastigheter och ingen överenskommelse om förrättningskostnaderna träffats
kan dessa andra fastigheters ägare än sökandens åläggas att betala efter vad som är skäligt. I
förrättningar där ersättningsfrågor mellan sakägare aktualiseras och där parterna inte är överens om
ersättningsbeloppet äger Lantmäteriet normalt rätt att besluta om ersättning vilket då blir bindande.
Beslutade ersättningsbelopp, såväl överenskomna som beslutade på Lantmäteriets initiativ utgör
därefter en fordran på den ersättningsskyldiges fastighet ingående i förrättningen och har bästa rätt
före andra inteckningar i fastigheten under ett års tid från beslutstidpunkten.
För att fastighetsindelningen skall komma i överensstämmelse med planförslagets bestämmelser om
markanvändning behöver ett antal fastighetsbildningsåtgärder genomföras.
Allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats NATUR och GATA. Fastighetsbildning behöver ske för att
fastighetsgränserna ska överensstämma med planförslagets användningsgränser. Genom
fastighetsreglering avses den kommunala gatu- och parkmarksfastigheten Härnevi 1:71 frånskiljas från
kvartersmark för bostads- och centrumändamål (BC1). Område med kvartersmark (BC1) på nyss
nämnda fastighet överförs till någon av fastigheterna Härnevi 1:34-36 som ägs av exploatören. Till
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grund för fastighetsregleringen kommer ligga endera köp eller överenskommelse om
fastighetsreglering vilken regleras närmare i exploateringsavtalet. För bildande av allmän plats GATA
behöver ingen fastighetsbildning göras.
Kvartersmark
Inom detaljplanen finns två typer av kvartersmark, nämligen kvartersmark för parkeringsändamål (P)
samt kvartersmark för bostads och centrumändamål (BC1). För fastighetsbildning inom Kvartersmark
för bostads och centrumändamål svarar exploatören vad gäller initiativ och bärande av kostnader.
Kvartersmarken för parkeringsändamål avses vara kvar i kommunal ägo samt upplåtas med arrende till
exploatören. Värdet att indela denna kvartersmark i egen fastighet är ringa och samma lösning vad
gäller fastighetsindelningen har tillämpats i närområdet. Av den anledningen avser inte kommunen
ansöka om fastighetsbildning för att frånskilja parkeringsytan från Härnevi 1:71. Ytor utlagda med
kvartersmark för parkeringsändamål på Härnevi 1:34 och 1:35 överförs genom fastighetsreglering till
Härnevi 1:71. Till grund för denna fastighetsbildning ligger endera köp eller överenskommelse om
fastighetsreglering och hanteras samtidigt som fastighetsbildningen i avsnittet allmän plats, ovan.
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal
Servitut är ett rättsförhållande mellan två fastigheter ägnat att förbättra funktionen hos en av
fastigheterna (förmånsfastighet eller härskande fastighet) genom att använda, eller begränsa
användning av en annan fastighet (belastad eller tjänande fastighet). Rättsförhållandet uttrycks som en
skriftlig rättighet och kan antingen beslutas av Lantmäteriet inom ramen för en lantmäteriförrättning
och benämns då officialservitut, eller utgöras av ett avtal mellan fastigheternas ägare och benämns då
avtalsservitut. För officialservitut föreligger krav på att rättigheten är av väsentlig betydelse för
förmånsfastigheten i varje enskilt fall.
Ledningsrätt är en servitutsliknande rättighet som kan beslutas av Lantmäteriet. En viktig skillnad mot
servitut är att rättighetens förmånshavare utgörs av en juridisk person. Ledningsrättens huvudsakliga
funktion är att lösa markåtkomst på ett bestående sätt för allmännyttiga ledningar.
Vid bildande av officialservitut och ledningsrätt kan lantmäteriet fatta beslut om ersättning för
exempelvis upplåtet utrymme samt andra skador som uppstår till följd av rättighetens bildande. I det
fall rättigheten är kopplad till en förmånsfastighet görs en anteckning på förmånsfastigheten i
fastighetsregistret
Följande rättigheter berörs av genomförandet av planförslaget:
Rättighet

Förmån

Last

0139–06/20.1
Officialservitut

Härnevi 1:36

Härnevi 1:35

0139–06/20.2
Officialservitut

Härnevi 1:36

Härnevi 1:35

0139–99/9.1
Ledningsrätt

Upplands-Bro
kommun

Härnevi 1:71
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Påverkan vid fastighetsbildning
nödvändig för plangenomförande

Rättigheten är belägen inom område med
användningsbestämmelse ”BC1”. Rättigheten upphör
att gälla i de delar last- och förmånsfastighet regleras
samman.
Rättigheten är belägen inom område med
användningsbestämmelse ”BC1”. Rättigheten upphör
att gälla i de delar last- och förmånsfastighet regleras
samman.
Rättigheten belägen inom område som bildar
kvartersmark för parkeringsändamål.
Fastighetsrättsligt sker ingen ändring.
Rättighetshavaren har vid preliminärt samråd godkänt
överbyggnad av ledningsrätten med
parkeringsanläggning. Hänsyn till rättigheten tas vid
upplåtelse av parkeringsytan som arrende.
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Inom planområdet finns ett antal sakförhållanden mellan av planen berörda fastigheter vilka inte
behandlats i något fastighetsrättsligt avseende.
Ej behandlat
sakförhållande
eller ej inskrivet
avtalsservitut
Servisledningar

Dagvattenledningar
Spillvattenledningar
Vattenledningar

Förmån

Last

Påverkan vid fastighetsbildning
nödvändig för plangenomförande

Härnevi 1:41
(utanför
planområdet)
Upplands-Bro
kommun
Upplands-Bro
kommun
Upplands-Bro
kommun

Härnevi 1:71
(inom
planområdet)
Härnevi 1:35,
1:71
Härnevi 1:35,
1:71
Härnevi 1:35,
1:71

Förordnande eller nybildande av rättighet
Bildande av ledningsrätt
Bildande av ledningsrätt
Bildande av ledningsrätt

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet inom
planområdesgräns

Areal enligt
Bestämmelse om
fastighetsregistret markanvändning

Härnevi 1:34

2130 kvm*

Härnevi 1:35

3213 kvm

”BC1” – Bostäder butiks- och/eller
verksamhetslokaler i bottenvåning
”NATUR2” – Naturmark

Areal med bestämmelse
utlagd, ungefärlig
angivelse
2126 kvm
27 kvm

”BC1” – Bostäder butiks- och/eller
verksamhetslokaler i bottenvåning
”NATUR2” – Naturmark

3180 kvm
23 kvm

Härnevi 1:36

724 kvm

”BC1” – Bostäder

724 kvm

Härnevi 1:71

75 748 kvm

”BC1” – Bostäder butiks- och/eller
verksamhetslokaler i bottenvåning
”P” – Parkering

1205 kvm

”NATUR1” – Naturmark med
dagvattendammar
”NATUR2” - Naturmark

702 kvm

”GATA1” – Lokalgata

1195 kvm

1813 kvm

482 kvm

*Arealen angiven i fastighetsregistret stämmer inte överens med i kartan uppmätt areal.

Tekniska frågor
Geoteknisk utredning
En geoteknisk utredning har gjorts, med syftet att klargöra områdets mark- och
grundläggningsförhållanden. I de östra delarna där ett tunnare lager lera har noterats skulle
byggnaderna kunna grundläggas med platta på mark eller platta grundlagt på plintar. Eventuell lera
kan behöva skiftas ur. I västra delen av området, där de stora lerdjupen har påträffats, rekommenderas
att byggnaderna grundläggs på pålar. Stålpålar är att rekommendera på grund av förekomsten av större
block i marken.
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Inom hela området varierar förekomsten av lera och behov av grundläggning på pålar kan variera
under en och samma byggnad, men det är att föredra att använda samma grundläggningsmetod under
hela byggnaden för att undvika differenssättningar. När placering och utformning av byggnaderna är
kända kan val av grundläggningsmetod utredas i detalj.
Schakt i området kan vid en belastning 1 m från schaktkrön på max 20 kPa göras med en släntlutning
på 1:1 till max 2 meter djup över grundvattenytan. Vid djupare schakter och schakter under
grundvattenytan krävs kompletterande stabilitetsberäkning av en geotekniker. Vid schakter djupare än
1,5 meter under markytan kan schakt under grundvattenytan bli aktuellt och då kan temporär
grundvattensänkning bli aktuellt. Vid schakt under grundvattenytan föreligger risk för
bottenupptryckning. Detta skall utredas ytterligare när nivåer för schaktbotten är fastställda. Fler
mätningar behöver utföras av grundvattnets nivå för att bland annat kunna utreda riskerna för
bottenupptryckning och schakt under grundvattenytan. Beroende på grundläggningsnivå kan
bergschakt bli aktuellt. Vid bergschakt skall en riskanalys upprättas med hänsyn till vibrationer.
Miljöteknisk utredning
Genomförd markundersökning visar generellt på låga föroreningshalter av metaller, pesticider,
alifatiska och polycykliska aromatiska kolväten i fyllnadsjorden inom undersökningsområdet. I en
provpunkt, belägen på kommunens mark, påvisades arsenikhalter i fyllnadsmaterialet över riktvärdet
för MKM. Atrax bedömer att den förhöjda arsenikhalten inte kommer att utgöra en oacceptabel
hälsorisk med avseende på framtida markanvändning. Denna bedömning baseras bland annt. på att
delar av området kommer att hårdgöras och ytliga jordmassor kommer att behöva skiftas ut vid
framtida anläggningsarbeten, vilket medför en begränsad exponeringsrisk med avseende på arsenik. I
övrigt påvisades låga koncentrationer eller halter under laboratoriets rapporteringsgränser för
pesticider och alifatiska och polycykliska aromatiska kolväten i jorden.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte föreligger några hinder avseende markföroreningar
inför den framtida exploateringen. Det bör dock observeras att uppschaktade massor vid
anläggningsarbeten kan komma att behöva hanteras som förorenade även om inga oacceptabla
hälsorisker bedöms föreligga.
Kommunens Miljöavdelning anser att den miljötekniska utredningen är ofullständig och behöver
kompletteras med bland annat fler provtagningspunkter för att kunna visa att marken är lämplig för
bostäder. Medskicket är att det behöver visas att föroreningar kan avhjälpas på ett rimligt sätt och att
det i nuläget inte går att säga huruvida marken är lämplig för avsedd användning. Planarkitekten har
beslutat att planen kan tas till samråd ändå och att de miljötekniska frågorna och föroreningsfrågan är
viktiga frågor som det behöver återkommas till innan planen tas upp för granskning. Bedömningen är
att en konsekvensanalys behöver göras av exploatör, i samråd med kommunen, som redogör för en
plan för hur föroreningarna ska avhjälpas, och att kompletterande provtagning kan behövas för att få
en tydligare bild av föroreningarnas omfattning.
Flytt av ledningar
I området med kvartersmark för bostäder- och centrumändamål finns befintliga allmänna ledningar.
Ledningarna hindrar i befintligt läge vissa byggrätter och behöver flyttas för att planförslaget ska
kunna genomföras. Ledningsägaren vidtar ledningsflytten på exploatörens bekostnad. Formerna för
finansiering och samordning av ledningsflytten regleras närmare i exploateringsavtal, se rubrik ovan.
Dokumentation och kontroll
Kompletterande undersökningar, provtagningar och analyser behövs under planarbetets gång. Det
finns oklarheter, varav flera har nämnts: grundvattnets läge och hur schaktning kommer att påverka
denna, samt markföroreningarna. Uppföljning behövs och blir aktuellt när samråd har genomförts. Då
tillkommer samrådsredogörelse med input från såväl interna som externa berörda parter.
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Höjdsättning
Markhöjd vid inom område som belastas av ledningsrätt 0139–99/9.1 får inte förändras. Detta regleras
genom bestämmelse i ledningsrättsbeslutet.
Höjdsättning får inte utföras så att befintligt dike utmed järnvägsspåret söder om planområdet får en
ökad dagvattenbelastning. Detta regleras genom bestämmelse i detaljplanen under rubriken ”Skydd
mot störningar”: Dagvatten ska avledas till dagvattendammar. Volymen på dessa ska
uppgå till totalt minst 62 kubikmeter.

Ekonomiska frågor
Driftkostnader för allmän platsmark
Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen som finansieras med skattemedel.
De driftkostnader som uppstår för kommunen är skötsel av naturområden samt allmän plats för
huvudgata.
Beräknade driftkostnader för planområdet:
Natur
Gator

Kvadratmeter
1060 kvm
210 kvm

Kronor/år
10 000 kr/år
7000 kr/år

Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Kostnad för bygglov
betalas av den som avser vidta byggnationerna och betalas efter vid var tid gällande bygglovtaxa.
Avgift för vatten och avlopp
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
Lantmäteriförrättning
Ändringar av fastighetsindelningen prövas av statliga lantmäterimyndigheten som handlägger
fastighetsbildningsfrågor efter ansökningar och yrkanden. Lantmäteriet prövar frågor om ledningsrätt,
gemensamhetsanläggningar, bildande av samfällighetsföreningar mm. För handläggningen debiteras
normalt den som lämnat in ansökan efter vid var tid gällande taxa. För mer information om hur
ansökan görs och Lantmäteriets taxor, kontakta Lantmäteriet www.lantmateriet.se.
Inom ramen för lantmäteriförrättning kan ersättningar komma att aktualiseras. Dessa ersättningar kan
exempelvis avse ersättning för upplåtet utrymme för servitut, ledningsrätt eller utgöra ersättning för
områden som genom fastighetsreglering övergår från en fastighet till en annan. Avsikten är att de
ersättningar som går att förutse vid tidpunkten för detaljplanens antagande regleras genom
överenskommelser som träffas som bilaga till exploateringsavtal, se rubrik ovan.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden är
byggrätten garanterad under förutsättning att fastigheten är planenlig och att det som avses byggas
stämmer med detaljplanens bestämmelser. Om en fastighetsägare lider ekonomisk skada av att
detaljplanen upphävs eller ändras, t.ex. genom att en byggrätt minskar i storlek eller att ett område får
ändrad användning vilken innebär minskat marknadsvärde, kan fastighetsägaren bli ekonomiskt
kompenserad. Efter genomförandetiden kan inga sådana anspråk göras.
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Medverkande i projektet
Till grund för detaljplanen ligger kommunens arbete med bland annat behovsbedömning, utredningar
av externa konsulter (anlitade på uppdrag av exploatören, granskade av kommunens sakkunniga),
studier och skissande av arkitektbyrå (anlitad av exploatören). För planhandlingarnas framtagande har
kommunens planarkitekt ansvarat. Ett flertal tjänstepersoner med specialistkompetenser har bidragit
till arbetet (trafik, miljö, VA, dagvatten för att nämna några viktiga områden).

Denna planbeskrivning upprättades: 2019-11-21
Planavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen
Henric Carlsson
Planchef

Viktoria Söderman
Planarkitekt
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Samuel Eketorp
Projektledare exploatering
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Samrådshandling

Upprättad av Arctan AB
2019‐09‐19
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Icke‐teknisk sammanfattning
Upplands‐Bro kommun har på uppdrag av Noccon Fastighetsutveckling AB tagit fram ett
samrådsförslag för planläggning av fastigheterna Härnevi 1:34, 1:35 och 1:36. Planförsla‐
get syftar till att möjliggöra för flerbostadshus med 90‐120 st. bostäder, butiker och verk‐
samheter, parkering samt dagvattenhantering inom området. Bostäderna avser fyra fler‐
bostadshus som tillsammans formar ett kvarter invid Härnevi skolväg/Härneviskolan och
öster om Sätrabäcken. Området får en kvartersstruktur i klassisk stil som anpassas till be‐
fintligt vägnät och järnvägen (Mälarbanan). Bostadshusen bildar en skyddad innergård
som inrymmer lekplats, mötesplatser och cykelförvaring.
I sitt yttrande över kommunens behovsbedömning av planen påpekade länsstyrelsen att
det enligt bedömningen krävs flera utredningar för att klarlägga eventuella nödvändiga
skyddsåtgärder för att kunna genomföra planen. Utifrån detta gjorde länsstyrelsen be‐
dömningen att det inte går att utesluta att planen kan antas medföra en betydande miljö‐
påverkan. Det innebär att planen behöver miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskriv‐
ning (MKB) upprättas. Inom ramen för miljöbedömningen av planen har samråd med läns‐
styrelsen genomförts för att sätta ramarna för omfattning och innehållet i MKB:n. Arctan
AB har på uppdrag av Noccon Fastighetsutveckling AB tagit fram föreliggande MKB.
Ett antal utredningar har genomförts för att säkerställa att marken är lämplig för den mar‐
kanvändning som planförslaget redovisar. Planförslagets lokalisering, omfattning och ut‐
formning bedöms vara förenligt med riksintressena enligt miljöbalken (MB) kap 3‐4 samt
kommunens strategier och övergripande planering för mark och vatten. Inga fornlämning‐
ar eller övriga kulturhistoriska lämningar etcetera finns dokumenterade inom planområ‐
det. Planförslaget bedöms vara förenligt med vattenskyddsföreskriftens 9 § och övriga re‐
levanta delar i författningen genom den dagvattenhantering som planeras vid planens ge‐
nomförande.
En väsentlig del i planprocessen och vid utformningen av planförslaget har varit att pla‐
nera för en långsiktig och hållbar dagvattenhantering. Med framtagen dagvattenutredning
och föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått som presenteras i denna MKB bedö‐
mer kommunen att planen kan genomföras utan att miljökvalitetsnormerna för Mälaren‐
Görväln påverkas negativt på kvalitetsfaktornivå. Dagvattenhanteringen med rening och
fördröjning av dagvattnet bedöms inte på ett betydande sätt påverka Natura 2000‐
området Broviken. Tillståndsprövning gentemot Natura 2000 i enlighet med MB 7:28 a
bedöms därmed inte aktualiseras. Vidare bedöms planerad dagvattenhantering avhjälpa
risken för påtaglig skada på riksintresset för kommunikationer, Mälarbanan, vid ett 20 års‐
regn. Genomförandet av planen bedöms inte medföra risk för ras, skred, erosion eller
skada på annan fast egendom.
Kommunen anser att planförslaget och dess utredningar visar på att planen kan genomfö‐
ras utan att det uppstår påtagliga konsekvenser eller risk för människor hälsa eller säker‐
het i området. Genomförda inventeringar och utredningar samt planförslagets utform‐
ning medför att kommunen bedömer att marken i området blir lämplig för bostäder och
bebyggelse för stadigvarande vistelse. Genom denna MKB för genomförandet av planen
och framtida kontroll samt uppföljning visar exploatören att förpliktelserna i miljöbalkens
allmänna hänsynsregler iakttas samt att exploatering är förenlig med miljökvalitetsmålen.
Kommunen har analyserats olika alternativ vid framtagande av planförslaget. Planförsla‐
gets alternativ har bedömts var den mest hållbara över tiden.
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1 INLEDNING
Arctan AB har på uppdrag av Noccon Fastighetsutveckling AB tagit fram föreliggande mil‐
jökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n är en del av miljöbedömningen som utförs för ge‐
nomförandet av detaljplanen för Härnevi 1:34 m.fl., Täppan. Området ligger i gamla delen
av Bro utmed Härnevi skolväg, Upplands‐Bro kommun. Arbetet med miljöbedömningen
och föreliggande MKB har genomförts integrerat med planarbetet och i samråd med Upp‐
lands‐Bro kommun. Ansvariga för MKB‐arbetet är Jon Månsson och Richard Söderlund, Ar‐
ctan AB.

K ARTA 1. V ISAR LOKALISERINGEN AV PLANOMRÅDET

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Under våren 2017 inledde fastighetsägaren Noccon fastighetsutveckling AB en dialog med
kommunen om möjlig utveckling av fastigheterna Härnevi 1:34, 1:35 och 1:36. Bolaget an‐
sökte planbesked den 22 juni 2017 och den 6 december 2017 lämnade kommunstyrelsen
planuppdrag om att ta fram ny detaljplan för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.).
För detaljplanens upprättande samarbetar kommunen med Byrån för Arkitektur & Kon‐
struktion Stockholm Hongkong AB. Exploatör samt arkitekt menar att bostäderna ska ut‐
vecklas speciellt för unga och studerande som vill ha kostnadseffektivt boende med bra
kommunikationer, äldre som tröttnat på sitt villaboende och vill bo i lägenhet, barnfamil‐
jer samt ensamstående föräldrar som har behov att bo nära skola samtidigt som det är lätt
att ta sig till jobbet med lokaltrafik eller egen bil.
Det handlar om fyra flerbostadshus som formar ett kvarter invid Härnevi skol‐
väg/Härneviskolan och öster om Sätrabäcken. Området får en kvartersstruktur i klassisk
stil som anpassas till befintligt vägnät och järnvägen. Bostadshusen bildar en skyddad in‐
nergård som inrymmer lekplats, mötesplatser och cykelförvaring.

1
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1.2 DETALJPLAN
Detaljplanens syfte är att i första hand pröva och därefter skapa riktlinjer för byggnation
av cirka 90‐120 bostäder i formen av flerbostadshus, parkering och dagvattenhantering
inom planområdet, och därmed omvandla ett lågexploaterat område vars plantskoleverk‐
samhet sedan en tid tillbaka inte har varit i bruk till ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus
i enlighet med ÖP 2010. Exploateringen ska i enlighet med redovisade gestaltningsprinci‐
per uppnå en god helhetsverkan, visa hänsyn till områdets kulturmiljövärden och inriktas
på att skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida utveckling och upprustning
av området kring Härneviskolan såväl som Sätrabäcken.

B ILD 1. V ISAR

ILLUSTRATIONEN , VY ÖVER BOSTADSKVARTERET , PARKERING OCH NATURMARKEN MED DAG‐

VATTENDAMMAR

Gestaltningen utgår från den klassiska trädgårdsstaden som förebild och inspiration. Prin‐
ciperna för trädgårdsstaden kan kortfattat förklaras som: småskalig, blandad bebyggelse
inordnad i en stadsväv, karaktäriserad av luftighet och grönska. Byggnaderna inom plan‐
området utförs enhetliga med putsade fasader i varma kulörer och sadeltak, men erhåller
unika fasaddetaljer, förslagsvis i trä för att särskiljas och ges en unik identitet. Platsen är
relativt plan, så god tillgänglighet kan uppnås på innergården, parkering, parker och torg.

2
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2 MILJÖBEDÖMNING FÖR PLANER OCH PROGRAM
2.1 MILJÖBEDÖMNING
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutfat‐
tande så att en hållbar utveckling främjas. Enligt miljöbalken (1998:808, härefter MB) 6:11
ska en myndighet eller en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program
som krävs i lag eller annan författning göra en miljöbedömning om genomförandet av pla‐
nen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Be‐
hovsbedömningen, som görs tidigt i planprocessen, ligger till grund för huruvida bety‐
dande miljöpåverkan kan antas.
Att genomföra en miljöbedömning, som avser planer och program, innebär att arbetet
med att integrera miljöaspekter i planeringsprocessen fortsätter. Under processen ska en
MKB arbetas fram. Myndigheten eller kommunen ska samråda om hur omfattningen av
och detaljeringsgraden i en MKB ska avgränsas, ett så kallat avgränsningssamråd. MKB:n
ska finnas tillsammans med plan‐ eller programförslaget vid plansamråd för att det ska
finnas tillfälle att ge synpunkter på MKB:n och förslaget till plan eller program. Vid beslu‐
tet om att anta en plan ska hänsyn tas till MKB:n och inkomna synpunkter. Efter proces‐
sens slut vidtar uppföljning och eventuell övervakning av den betydande miljöpåverkan
som planen kan antas ge upphov till.
Vid årsskiftet 2017/2018 infördes nya bestämmelser i MB och plan‐ och bygglagen
(2010:900) (PBL) avseende strategiska miljöbedömningar av planer och program och om
specifika miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder. Förordningen om miljökonse‐
kvensbeskrivningar (1998:905) upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen
(MBF) (2017:966) trädde i kraft. Övergångsbestämmelser innebär att för planläggning och
andra ärenden enligt PBL ska de äldre lagbestämmelserna och förordningsföreskrifterna
fortfarande gälla för mål och ärenden om planer som har påbörjats före 1 januari 2018.
Planförslaget har upprättats innan 1 januari 2018 vilket innebär att detta förslag ska be‐
dömas utifrån den tidigare lagstiftningen om miljöbedömningar.

2.2 BEHOVSBEDÖMNING
Kommunen har upprättat en behovsbedömning (2018‐12‐20) för att undersöka om ge‐
nomförandet av planförslaget för Täppan, Härnevi 1:34 m.fl., kan antas medföra bety‐
dande miljöpåverkan. I samband med upprättande av en detaljplan ska en bedömning gö‐
ras om planen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen
sker utifrån bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskriv‐
ningar (1998:905). Den behovsbedömningen som genomförts grundar sig på de bestäm‐
melser som gällde för miljöbedömning fram till och med den 31 december 2017. MB 6
kap. ändrades den 1 januari 2018 vilket medförde nya regler för miljöbedömning. Planpro‐
cessen påbörjades innan 1 januari 2018, därav genomfördes en behovsbedömning enligt
lydelsen i MB före 1 januari 2018.
Kommunen har vid genomförd behovsbedömning kommit fram till att ett genomförande
av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen motiverar
detta ställningstagande med att planförslaget stämmer överens med kommunens övergri‐
pande planeringsmål och översiktsplan. Planens förutsättningar: ringa storlek, läge och in‐
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nehållande markanvändning innebär att ingen betydande miljöpåverkan kan antas komma
av planens genomförande. De åtgärder för dagvattenomhändertagande sammantaget
med de markarbeten som kommer krävas, kan leda till förbättrad rening och fördröjning
av dagvatten som rinner mot Sätrabäcken, samt att mindre föroreningar i marken kan av‐
lägsnas. Detta leder till bedömningen att naturvärden kan bättre skyddas i och med pla‐
nens genomförande.
I övrigt anser kommunen att det inte föreliggande omständigheter som tala för att genom‐
förandet att plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har i yttrande (2019‐02‐08) påpekat att det enligt behovsbedömningen
krävs flera utredningar för att klarlägga eventuella nödvändiga skyddsåtgärder för att
kunna genomföra planen. Utifrån detta gör länsstyrelsen bedömningen att det inte går att
utesluta att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt kriterierna i bi‐
laga 4 MKB‐förordningen. Länsstyrelsen bedömer vidare att kommunen kommer att be‐
höva belysa och beakta en rad miljöaspekter i planläggningen, vilket lämpligen görs inom
ramen för en MKB‐process.

4
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3 METODIK OCH PROCESS
3.1 SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN
Av MB 6:13 följer att samråd ska ske med länsstyrelsen vid upprättande av MKB. Syftet
med samrådet är att MKB:n ska få lämplig avgränsning och omfattning. Samråd genom‐
fördes i Stockholm 2019‐04‐12 med länsstyrelsen. Genomfört samråd ligger till grund för
denna MKB och dess utformning.
Särskilt viktiga aspekter att belysa och bedöma i denna MKB avser:


Riksintressen enligt MB kap 3‐4



Skyddade områden



Miljökvalitetsnormer för ytvatten



Dagvattenhantering



Förorenade områden



Buller och vibrationer



Risk och säkerhet

Övriga aspekter beskrivs och bedöms mer översiktligt utifrån vilken relevans aspekten får
vid planens genomförande.
Vid samrådet framhöll länsstyrelsen särskilt vikten av att beskriva och belysa miljöeffek‐
terna för genomförandet av planen vad gäller miljökvalitetsnormer för vatten. I anslutning
till planområdet rinner Sätrabäcken. Sätrabäcken är inte utpekad som en vattenföre‐
komst, men dess vatten rinner ut i Mälaren. Det innebär att det är Mälaren som ska räk‐
nas som recipient vid bedömning av hur planen påverkar möjligheterna att följa miljökvali‐
tetsnormerna för vatten. Eftersom det pågår flera exploateringsprojekt i kommunen be‐
höver kommunen göra en samlad bedömning av påverkan på Natura 2000‐området och
vattenförekomsten.
Kommunen planerar för en övergripande analys av påverkan på miljökvalitetsnormerna
för vatten avseende Mälaren sett utifrån befintliga och kommande exploatering‐
ar/utvecklingsprojekt inom kommunen.

3.2 METODIK FÖR MILJÖBEDÖMNING
Att identifiera, beskriva och bedöma effekter på människors hälsa och miljön är centralt
vid genomförandet av en miljöbedömning. Direkta, indirekta och kumulativa effekter är
centralt vid denna process och definieras i MB 6:3. Effekterna ska studeras dels på männi‐
skor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållning‐
en med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt.
Dessa begrepp används i MKB:n för att analysera effekterna vid genomförandet av planen.

3.3 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Det huvudsakliga utredningsområdet för MKB:n är detsamma som planområdet. Utöver
att beskriva konsekvenserna inom planområdet har det för vissa aspekter bedömts vara
5
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relevant att bedöma ett större geografiskt perspektiv, ett så kallat influensområde. Detta
har varit aktuellt för aspekterna:


Riksintressen enligt MB kap 3‐4



Skyddade områden däribland Natura 2000



Dagvattenhantering



Miljökvalitetsnormer för ytvatten MB kap 5



Risk och säkerhet

3.4 TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING
Miljöeffekter kan uppstå på allt både lång och kort sikt. Tidsspannen för dessa
tidshorisonter är inte definierade i lagstiftningen. Vad som är lämpliga tidshorisonter att
använda för miljöeffekter behöver därför bedömas mot bakgrund av vilka miljöeffekter
det är frågan om. Emellertid ska samtliga tidshorisonter analyseras, från kort till lång sikt
och både övergående och bestående effekter behöver identifieras. Vid
nulägesbeskrivningen ska därför planen eller programmet beakta antagna planer och
program som den relaterar till.
För detaljplaner ska nulägesbeskrivningen förklara vilka gällande planer som är antagna i
området där effekter kan väntas uppstå, samt vad dessa planer medger. Det betyder att
även om en detaljplan inte är genomförd helt, eller endast delvis, behöver det framgå av
nulägesbeskrivningen vad planen skulle innebära om den vore fullt genomförd. Detta är
viktigt för att kumulativa effekter ska kunna bedömas på ett korrekt sätt. Planer som inte
är antagna ska inte redovisas i nulägesbeskrivningen.
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR – MARK OCH VATTEN (BEFINTLIGA
FÖRHÅLLANDEN)
I MB 6:12 ställs krav på att redovisa befintliga miljöförhållanden och miljöproblem i områ‐
det. Den strategiska miljöbedömningen behöver alltså även visa nuläget i de områden som
kan komma att påverkas betydligt. Nedan följer beskrivning av förutsättningarna för om‐
rådet. Förutsättningar avser de förhållande som råder inom den geografiska avgränsning‐
en för MKB:n.

4.1 OMRÅDESBESKRIVNING (PLANOMRÅDET SAMT OMGIV‐
NINGEN)
Stadsbilden präglas av en blandad bebyggelse med främst villor och radhus men med ett
antal flerbostadshus och viss verksamhet såsom restauranger och frisersalong. Bebyggel‐
sen har vuxit fram som ett stationssamhälle i samband med att stationen förlades hit på
1870‐talet. Järnvägen går invid planområdet ‐ pendeltågsstationen Bro är några minuter
bort till fots. Invid Härnevi skolväg ligger Härneviskolan. Sydost om planområdet byggs ett
flerbostadshus i tre våningar med indragen takvåning.
Inom planområdet finns idag en lägre bebyggelse, en till två våningar, med villor men
också ett växthus. Planteringsverksamheten på fastigheten Härnevi 1:35 är sedan tidigare
nedlagd och har i dagsläget ingen funktion. Angränsande fastighet närmast järnvägsspåret
används som uppställningsplats för diverse upplag och Härnevi 1:34 samt Härnevi 1:36 är
bebyggda med enbostadshus.

B ILD 2. V ISAR PLANOMRÅDET OCH DESS NÄRMILJÖ
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4 .1 .1

L AN DS K APET , BEFINTLIG BEBY GGELSE , N AT UR ‐ O C H KULT UR MIL JÖ

Planområdet används i dagsläget för bostads‐ och verksamhetsändamål. Bostadsbyggna‐
derna inom planområdet är uppförda i en våning. I näromgivningen finns blandad bebyg‐
gelse med villor i väster och flerbostadshus om tre våningar i sydost. Tvärs över angrän‐
sande väg, Härnevi skolväg, finns Härneviskolan. Den består av äldre byggnader från se‐
kelskiftet runt år 1900 samt tidstypiska byggnader från 1950‐ och 1960‐talen.
Inom planområdet har det bedrivits odling i växthus som står kvar på platsen. I övrigt finns
det träd av olika ålder och art, gräsmatta, buskar. Planområdet ingår i ett sammanhang av
enplansvillor och annan mindre bebyggelse som härstammar från det gamla stationssam‐
hället. Området präglas av närheten till järnvägen, men också av närheten till Sätrabäck‐
ens lummiga grönska samt byggnader och skolgård tillhörande Härneviskolan som ligger
på andra sidan vägen. Mellan skolan och Härnevimottagningen finns en öppen plats som
används som vändplats för bilar och som även knyter samman Härnevi skolväg med GC‐
vägar samt andra stråk. Inom planområdet finns ingen värdefull naturmiljö.
Inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns registrerade inom planom‐
rådet enligt Riksantikvarieämbetet, Fornsök. Det finns heller inga statliga byggnadsmin‐
nen, utpekade objekt med kulturvärde eller kyrkliga kulturminnen inom planområdet.
4 .1 .2

G E O L O GI

En geoteknisk utredning har utförts av Geomind AB. Marken inom planområdet består
främst av gräs och grusad yta med flertalet träd och buskage i östra delen av området.1
Den östra delen av området är i dagsläget svårtillgänglig. Markytan sluttar neråt från öst
till väst utan några påtagliga höjdskillnader.
Jordlagerföljden i området är generellt fyllning på torrskorpelera som övergår till lera
ovanpå friktionsjord på berg. I delar av området överlagras fyllningen av ett tunt lager
mulljord.
Fyllningens mäktighet varierar mellan 0,2 till 1 meter och innehåller bland annat sand,
lera, grus, växtdelar och block. Torrskorpelerans mäktighet varierar mellan 1 till 3 meter
och innehåller ställvis sand. Lerans mäktighet är mellan 0 till 9 meter. Leran innehåller
sand och sandskikt. Friktionsjordens mäktighet varierar mellan 0 till 2 meter och består av
en sandig siltig morän innehållande block.
Berget sluttar svagt från norr till söder och från öster till väster. Avståndet till berg från
markytan varierar mellan cirka 13 meter till cirka 1 meter.
Utifrån provgroparna bedöms västra området vara svårschaktat, se figur 3 i den geotek‐
niska utredningen, då mycket block och sprängsten har påträffats cirka 1 meter under
markytan.
Överslagsberäkningar visar att cirka 1 meter uppfyllnad, motsvarade en last på cirka 20
kPa, ger sättningar på cirka 0,05–0,1 meter inom de områden där det förekommer cirka 7
meter lera. En uppfyllnad på 2 meter, motsvarande en last på cirka 40 kPa, ger sättningar
på cirka 0,1–0,2 meter. Kompletterande beräkningar behöver utföras när lasterna från
planerade byggnader är framtagna.
1

Geomind AB 2017.
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Geotekniska rekommendationer för planerad bebyggelse enlig planförslaget redovisas i
avsnitt 5.1.2.
4 .1 .3

HY DROLOGI/ DAGVATTEN

Grundvattennivån i planområdet är cirka 2‐3 meter under markytan. På minst ett ställe är
grundvattennivån något närmare markytan. Grundvattennivån varierar bland annat bero‐
ende på årstid och nederbördsmängd.
Höjdskillnaderna inom planområdet är små. Området avvattnas till Sätrabäcken, belägen
sydväst om planområdet. Sätrabäcken mynnar slutligen i Mälaren‐Görväln. Av dagvatten‐
utredningen framgår att det befintliga utflödet från området vid ett 20‐årsregn är 75 l/s.2
Miljökonsekvenser av planförslaget och föreslagna åtgärder avseende dagvattenhante‐
ringen redovisas i avsnitt 5.1 och 5.2.
4 .1 .4

T RAF I K OCH KOMMUNIKATIONER

En trafikutredning har utförts av Structor Mark Stockholm AB. Av denna framgår att längs
gatunätet i detaljplaneområdets närhet varierar kvaliteten på gångbanorna.3 Gångbanor
finns ibland på båda sidor, ibland på ena sidan och ibland, exempelvis längs Härnevi skol‐
väg förbi detaljplaneområdet, saknas de helt. Samtliga gator är belysta vilket är positivt för
den upplevda tryggheten. Dock är belysningen riktad mot körbanan. Längs Köpmanvägen
och vid pendeltågstationen finns även mer småskalig belysning riktad mot gång‐ och cy‐
kelbanorna.
I planområdets närhet finns cykelbanor utmed Köpmanvägen och i en passage mellan Al‐
lévägen och Köpmanvägen strax öster om Härneviskolan. En välanvänd cykelparkering
finns vid pendeltågsstationen. Det finns även parkerade cyklar utanför parkeringsområdet
vilket indikerar på ett underskott av cykelparkeringar.
Tillgången till kollektivtrafik är god. Bro station, som är närmsta hållplats, finns ett par
hundra meter sydöst om planområdet. Stationen trafikeras av både pendeltåg och buss.
Det finns även busshållplats cirka 400 meter norr om planområdet.
Planområdet nås via bil från Enköpingsvägen via Köpmanvägen och därefter Härnevi skol‐
väg. Området kan även nås från Ginnlögs väg via Stationsvägen/Härnevi skolväg. Enligt tra‐
fikutredningen trafikeras de större vägarna Ginnlögs väg och Enköpingsvägen av 2 780 re‐
spektive 6 421 fordon per dygn. Köpmanvägen trafikeras av 1 403 fordon per dygn. Här‐
nevi skolväg och Stationsvägen trafikeras av 678 respektive 720 fordon per dygn.
Trafikutredningen påvisar inga kommande kapacitetsproblem för trafiken i området, då
den tillkommande trafiken enligt planförslaget, endast marginellt ökar belastningen på
vägarna i området. Detta är beräknat utifrån prognosår 2040.
I trafikutredningen presenteras uppgifter om antalet trafikolyckor inom cirka 500 meter
från planområdet. Studerad period är juni 2013 – juni 2018. Sex olyckor, exklusive singelo‐
lyckor för gående och cyklister, har rapporterats in. Ingen av dessa har varit med dödlig
utgång, utan majoriteten har fått lindriga skador. Något samband mellan olyckorna har
inte identifierats.
2

Arctan AB 2019.

3

Structor Mark Stockholm AB 2019.
9

MKB Härnevi 1:34 m.fl. – detaljplan Täppan
Mälarbanan löper strax söder om planområdet. Sträckan trafikeras både av persontrafik
och godstransporter med bland annat farligt avfall. Att planlägga för bostäder i anslutning
till Mälarbanan medför risk för människors hälsa och säkerhet genom buller, olyckor, vib‐
ration och stomljud m.m. Planförslaget i relation till detta redovisas i avsnitt 5.3 – 5.5.
4 .1 .5

B ULLER

En bullerutredning har utförts av MiljöInvest AB. I utredningen har beräkningar gjorts av
den ekvivalenta och maximala ljudnivån i området och vid de planerade bostadshusens
samtliga fasader.4 Bullerutredningen har gjorts med tanke på det relativt korta avståndet
till Mälarbanan.
Gällande bullerkrav finns i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader,
härefter bullerförordningen. I utredningen har de uppmätta bullernivåerna jämförts med
de ljudnivåer som inte bör överskridas enligt bullerförordningen. Enligt förordningen bör
inte ljudnivån överskrida vissa värden utomhus och inomhus. Planförslaget i relation till
bullersituationen, dess konsekvenser och föreslagna åtgärder för att begränsa faran för
människors hälsa redovisas i avsnitt 5.3.
4 .1 .6

P Å G ÅE N DE P RO JE KT I OM RÅDET

1. Trädgårdsstaden
Området planeras för etappvist byggande av 1500 ‐ 2000 bostäder samt förskolor, skolor,
verksamheter och service. Även ny infartsparkering inom området för Trädgårdsstaden
planeras.
2. Cykelbanor
Längs Enköpingsvägen kommer regional gång‐ och cykelväg att byggas. Just nu pågår arbe‐
tet mellan Håtunavägen och fram till cirkulationsplatsen i höjd med Råbyvägen. Under
2019 fortsätter arbetet öster därom.
3. Infartsparkering I och med utbyggnad av Bro Trädgårdsstad utgår befintlig infartsparke‐
ring med cirka 140 platser söder om järnvägsspåren. Därför planeras dels infartsparkering
inom Trädgårdsstaden enligt ovan, men också ytterligare en ny infartsparkering norr om
spåren, väster om detaljplaneområdet.
4. Korsningsutformning
Utredning pågår för att öppna anslutning för motorfordonstrafiken mellan Härnevi skolväg
och cirkulationsplatsen på Enköpingsvägen. Även gång‐ och cykelväg längs Härnevi skol‐
väg, som ska ansluta den regionala cykelbana som nu byggs längs Enköpingsvägen, utreds.
5. Gamla Brandstationen i Bro
På fastigheten har uppförts ett hästskoformat flerbostadshus i fyra våningar med mindre
lägenheter, boendeparkering, och en allmän infartsparkering. Parkeringen ska tidregleras
under veckodagar i syfte att möjliggöra parkering för exempelvis de som arbetar på sko‐
lan.

4

MiljöInvest AB 2019.
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6. Bostäder Köpmanvägen
Norr om Bro station längs Köpmanvägen utreds lämpligheten för bostäder på en yta om
cirka 5000 kvadratmeter. Upplands‐Brohus utreder möjligheten att bygga hyresbostäder
på platsen.
7. Församlingslokal
Detaljplanearbete pågår med syfte att möjliggöra uppförande av nya församlingslokaler
för Svenska kyrkan.
8. Komplettering av bostäder
I samband med renovering av bostadshusen i Södra Finnsta utreds möjligheten att bygga
nya hus. Möjligheten att bygga på en våning på befintliga hus utreds också.
9. Vattenplan (MKN)
Genom EU är Sverige förbunden att se till att alla vatten ska nå god status och att vatten‐
kvaliteten inte får försämras. Detta ställer krav på kommun för hänsynstagande till vattnet
när nya områden planeras. Därför har en vattenplan tagits fram för att se vilken status det
är på vattnet i kommunen, vad det finns för naturvärden, miljöproblem, vad som påverkar
vattnet och vilka behov av åtgärder som finns.
I vattenplanen beskrivs sjöar och vattendrags ekologiska och kemiska status utifrån Vat‐
tenmyndighetens statusklassningar. På en angiven skala kan man därigenom se hur sjön
eller vattendraget mår. Vattenplanen ska utgöra ett underlag för en samlad bedömning av
påverkan på Mälaren från olika utvecklingsprojekt inom kommunen.

K ARTA 2. V ISAR PÅGÅENDE PROJEKT I OMRÅDET . K ÄLLA : S TRUCTOR M ARK S TOCKHOLM AB
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4.2 RIKSINTRESSEN
Ett område med särskilda värden kan uppmärksammas som vara av riksintresse.
Riksintressen ska prioriteras i den fysiska planeringen och ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada dess värden. Det ska framgå av en kommuns översiktsplan hur
riksintressenas värden ska tillgodoses.
Riksintressen innefattas av MB kap 3 och 4. Centrala myndigheter beslutar om riksintres‐
sen enligt MB kap 3 och riksdagen beslutar om riksintressen enligt MB kap 4. De områden
som centrala myndigheter gör "anspråk" på utgörs oftast av mindre områden med ett
specifikt värde. Riksintressen som regleras av 3 kap. MB, kan vara både av bevarande‐
karaktär och utnyttjandekaraktär. Områden som riksdagen pekat ut utgör stora
geografiska områden och kan betecknas som nationallandskap.
Riksintressen kan vara av väsentlig omfattning och det är inte ovanligt att olika
riksintressen överlappar varandra. Om ett område är av riksintresse för flera ändamål,
måste en avvägning göras. I MB 3:10 anges avvägning mellan olika riksintressen. Om ett
område enligt 5‐8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt
det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med mar‐
ken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en an‐
läggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. Beslut med stöd av första
stycket får inte strida mot bestämmelserna i MB 4 kap.
4 .2 .1

R IKSIN TRESSE N KAP 3 MI LJÖB ALKEN

Det finns inga områden av riksintressen enligt MB 3 kap. inom planområdet. I planområ‐
dets närhet, söder om planområdet, finns riksintresse enligt MB 3:8, kommunikationer,
Mälarbanan. Mälarbanan går från Stockholm norr om Mälaren, via Västerås till Örebro.
Banan är av nationell betydelse och trafikeras av både person‐ och godstrafik, från Bålsta
mot Stockholm även av pendeltåg. Sträckan är dubbelspårig och elektrifierad. Beaktande
av riksintresset för Mälarbanan beskrivs vidare under kapitel 5.
Mälaren omfattas av riksintresse MB 3:5, vattenområden med betydelse för yrkesfisket.
Sådana vattenområden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt för‐
svåra näringens bedrivande.
Planförslaget lokalisering, omfattning och markanvändning bedöms inte påverka riksin‐
tresset avseende yrkesfisket.
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K ARTA 3. V ISAR RIKSINTRESSEN AVSEENDE KULTURMILJÖVÅRD

Kara 3 visar riksintressen enligt 3:6 avseende kulturmiljövård. Ett par hundra meter söder
om planområdet finns riksintresset Bro (AB33) vilket manifesteras med centralbygd med
förhistorisk bruknings‐ och bosättningskontinuitet som idag domineras av Bro kyrka och
Brogårds godskomplex, vilka präglas av det sena 1800‐talets anläggningar.5
Planförslaget lokalisering, omfattning och utformning bedöms inte påverka riksintressena
avseende kulturmiljövård.
Riksintressen enligt MB 3:6 för naturvård och friluftsliv redovisas i karta 4. Området Björk‐
fjärdern‐Prästfjärdens övärld sträcker sig över stora delar av vattenområdet för Mälaren.
Området är utpekat som riksintresse för friluftslivet då området besitter särskilt goda för‐
utsättningar för berikande upplevelser i natur‐ och/eller kulturmiljöer. Vidare finns det
inom området särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och där‐
med berikande upplevelser. Inom detta område finns några riksessen för naturvård enligt
MB 3:6.

5

Riksantikvarieämbetet 2014, s. 40.
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K ARTA 4. V ISAR RIKSINTRESSEN AVSEENDE FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD

Planförslaget lokalisering, omfattning och utformning bedöms vara förenligt med riksin‐
tressena avseende friluftsliv och naturvård.
4 .2 .2

R IKSIN TRESSE N KAP 4 MI LJÖB ALKEN

De områden som anges i MB kap 4, 2‐8 §§ är, med hänsyn till de natur‐ och kulturvärden
som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse enligt MB 4:1. Exploateringsföretag och
andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2‐8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur‐ och kulturvärden.
Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2‐6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som
behövs för totalförsvaret.
Strax söder om Mälarbanan sträcker sig det omfattande riksintresse för Mälaren enligt MB
4:1‐2 §§. Inom riksintresseområden för turism och rörliga friluftsliv ska turismens och fri‐
luftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsfö‐
retag eller andra ingrepp i miljön. Området är utpekat som riksintresse för de samlade na‐
tur och kulturvärdena för Mälaren med öar och strandområden.6
Planförslaget lokalisering och omfattning bedöms vara förenligt med riksintresset avse‐
ende för turism och rörliga friluftsliv. Genomförandet av planförslaget kan bidra till att

6

Länsstyrelsen Stockholm uå.
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flera människor kan ta del av riksintresset då Mälaren är lättillgänglig från planområdet.

K ARTA 5. V ISAR N ATURA 2000‐ OMRÅDEN

Natura 2000‐områden utgör även riksintresse enligt MB 4:8 Inom och i anslutning till Mä‐
laren finns flera Natura 2000‐områden enligt art‐ och habitatdirektivet. Natura 2000‐
området Broviken ligger cirka två kilometer söder om planområdet. Syfte och bevarande‐
mål beskrivs vidare under dagvatten/hydrologi i avsnitt 4.4.2.
Beaktande av Natura 2000‐området Broviken, enligt planförslaget, är kopplat till den pla‐
nerade dagvattenhanteringen. I kapitel 5 redogörs för förutsättningar, konsekvenser och
planerade åtgärder för att avhjälpa skada på Natura 2000‐området.

4.3 MILJÖKVALITETSNORMER
Enligt PBL 2:10 ska miljökvalitetsnormerna i MB 5 kap. eller i föreskrifter som har
meddelats med stöd av kapitlet följas vid planläggning.
Sex förordningar om miljökvalitetsnormer finns idag:
•

SFS 2010:1341 Havsmiljöförordning

•

SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordning

•

SFS 2008:218 Badvattenförordning

•

SFS 2004:675 Förordning om omgivningsbuller

•

SFS 2004:660 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

•

SFS 2001:554 Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk‐ och musselvatten
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Det finns även ett flertal olika föreskrifter där bedömningsgrunderna för
miljökvalitetsnormerna är rättsligt reglerade, däribland Havs‐ och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende
ytvatten.
I MB 5:2 1 st 1 p återges de normer som har karaktären av gränsvärdesnormer.
Innebörden av detta är att vissa värden inte får överskridas eller underskridas efter en viss
tidpunkt. För luftkvalitén regleras detta närmare i luftkvalitetsförordningen.
I MB 5:4 1 st finns ett försämringsförbud som innebär att verksamheten inte får försämra
vattenmiljön på ett otillåtet sätt. Enligt samma paragraf får även uppnåendet av rätt
vattenkvalitet inte äventyras. Med rätt kvalitet menas den status som ska uppnås enligt
ramdirektivet för vatten (direktiv 2000/60/EG) avseende status eller potential. Följande
benämningar om rätt kvalitet finns: god ekologisk ytvattenstatus, god kemisk
ytvattenstatus, god ekologisk potential, god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ
grundvattenstatus.
I MB 2:7 finns rimlighetsavvägningen (allmänna hänsynsregler). Enligt första stycket i
paragrafen ska en avvägning göras mellan miljöhänsyn och annan hänsyn när kraven på en
verksamhet eller åtgärd ska bedömas. Det gäller bland annat att skyddsåtgärderna eller
försiktighetsmåtten ska stå i rimlig proportion till de kostnader detta föranleder. I andra
stycket finns en begränsning vad rimlighetsavvägningen får leda till genom hänvisningen
till MB 5:4 och 5 §§.
Hänvisningen till MB 5:4 innebär att avvägningen inte får föranleda att en verksamhet
eller åtgärd tillåts som är strid mot myndigheters och kommuners skyldighet i fråga om
kvaliteten på vattenmiljön. Utfallet av avvägningen får inte heller innebära att rätt kvalitet
på vattenmiljön äventyras.
Ekologisk status Mälaren‐Görväln
Enligt VISS har vattenförekomsten en god ekologisk status.7 Samtliga biologiska kvalitets‐
faktorer i vattenförekomsten, förutom makrofyter (storvuxen växt i vattenvegetation),
klassad som god eller hög. Kvalitetsfaktorn markrofyter är klassad som måttlig.
Samtliga fysikalisk‐kemiska kvalitetsfaktorer för vattenförekomsten är klassad som god el‐
ler hög.
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer bedöms inte påverkas av en genomförd detaljplan.
Enligt VISS finns en risk att den ekologiska statusen inte uppnår god till år 2021. Det är
kvalitetsfaktorn konnektivitet och/eller morfologiskt tillstånd som indikerar risk. Dock har
status för hydromorfologi inte sänkt den ekologiska statusen och det är oklart om det ska
bedömas innebära ett miljöproblem (förändrade habitat genom fysisk påverkan).
Kemisk status Mälaren‐Görväln
Den kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen i vattenförekomsten uppnår ej
god. Följande ämnen uppnår ej god kemisk status i vattenförekomsten: kvicksilver, poly‐

7

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) 2019.
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bromerade difenyletrar (PBDE), antracen, nickel, kadmium, bly och tribyultenn.
Det finns en risk att den kemiska statusen inte uppnår god till år 2021. Det beror på att
kvicksilverhalten i biota halterna av antracen, bly och kadmium i sediment överskrider
gränsvärdena för god kemisk status. Förhöjda halter av PAH:erna benso(a)pyren,
benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten och benso(g,h,i)perylen har även visats i sedimen‐
ten i vattenförekomsten.

4.4 SPECIELLT KÄNSLIGA OMRÅDEN
Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk enligt PBL 2:5 lokaliseras till mark som
är lämpad för ändamålet med hänsyn till:
•

människors hälsa och säkerhet

•

jord‐, berg‐ och vattenförhållandena

•

möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt

•

möjligheterna att förebygga vatten‐ och luftföroreningar samt bullerstörningar

•

risken för olyckor, översvämning och erosion.

I detta avsnitt redovisas faktorer som identifierats som särskilt viktiga för ett hållbart
plangenomförande.
4 .4 .1

G E O L O GI

Det är viktigt att grundläggning för bebyggelsen utförs så att det risken för människors
hälsa och säkerhet minimeras. Detta är givetvis även viktigt sett utifrån att grundläggning
ska ske så att det inte föreligger risk att skada på egendomen uppstår.
I den geotekniska utredningen rekommenderas att en kompletterande geoteknisk under‐
sökning kan behövas då byggnader och marken inom planområdet är färdigprojekterad.8
Det kan behövas för att fastställa lerans mäktighet och egenskaper samt bergets nivå. Fler
mätningar behöver även göras avseende grundvattnets nivå. Det är viktigt för att bland
annat kunna utreda riskerna för bottenupptryckning och schakt under grundvattenytan.
Om stora schakter, till exempel för källare, planeras blir detta särskilt relevant.
4 .4 .2

HY DROLOGI/ DAGVATTEN

Det är av flera anledningar viktigt att en god dagvattenhantering finns vid en genomförd
detaljplan. Av betydelse är bland annat att dagvattenhanteringen inte föranleder över‐
svämning vare sig inom planområdet eller utanför på andra fastigheter. Det är även viktigt
att dagvattenhanteringen är förenlig med de miljörättsliga kraven. Nedan redovisas vad
som identifieras som särskilt viktigt att dagvattenhanteringen beaktar.
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde sekundär skyddszon. För
vattenskyddsområdet har skyddsföreskrifter meddelats. Dag‐ och dräneringsvatten är
upptagen i föreskriftens 9 §. Enligt föreskriften får inte dagvatten från nya eller ombyggda
hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening föreligger, exempelvis parkeringsanläggning‐

8

Geomind AB 2017.
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ar, ske direkt till ytvatten utan föregående rening.
Vattenskyddsföreskrifterna ska läsas samman med reglerna i 5 kap MB om miljökvalitets‐
normer (MKN). I MB 5:4 1 st finns ett försämringsförbud som innebär att exploatering‐
en/verksamheten inte får försämra vattenmiljön på ett otillåtet sätt. Mer om dessa regler
har tidigare redovisats under avsnitt 4.3.
Dagvattnet från planområdet rinner via Sätrabäcken, som rinner ihop med Brobäcken‐
Önstabäcken, och vidare till Broviken som utgör en del av Mälaren‐Görväln.

B ILD 3. V ISAR TILLRINNINGSOMRÅDEN TILL M ÄLAREN ‐G ÖRVÄLN

Mälaren‐Görväln är upptagen i VISS med beteckningen SE659044‐160864. Sätrabäcken är
klassad som övrigt vatten. Dagvattenhanteringen i planområdet i relation till vatten‐
skyddsföreskrifterna och MKN redovisas i avsnitt 5.1.1.
Broviken utgör ett Natura 2000‐område. För detta område finns bevarandeplanen Brovi‐
ken SE0110130.9 Ingående livsmiljö enligt art‐ och habitatdirektivet är naturligt näringsrika
sjöar, naturtypskod 3150. Inga Natura 2000‐arter är inrapporterade i området. Bevaran‐
demålet med naturtypen är följande enligt bevarandeplanen:
• Arealen naturligt eutrofa sjöar med nate‐ eller dybladsvegetation ska bibehållas.
• Utbredningen av långskottsvegetationen med bottenrotade vattenväxter ska
sträcka sig till minst 5,5 meters djup. Ett gott siktdjup under vegetationsperioden
är nödvändigt för att undervattensvegetationen ska kunna växa på större djup.
• Utbredningen av de typiska undervattensväxterna bandnate och uddnate ska
vara oförändrad eller öka.

9

Länsstyrelsen Stockholm 2017.
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• Halten av näringsämnen ska vara intermediär (mesotrof) och får lägst motsvara
god status. Detta mål hänvisar till vattenförvaltningens utvärderingssystem enligt
HVMFS 2013:191 med avseende på relevant kvalitetsfaktor växtplankton.
I bevarandeplanen redovisas även vilka hotbilder som finns. Det vill säga, vad som kan på‐
verka Natura 2000‐området negativt. Flera hotbilder räknas upp, bland annat förtätning
av Bro tätort. Av MB 7:28 a 1 st följer att tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller
vidta åtgärder som påtagligt kan påverka ett Natura 2000‐område. I fall då tillstånd krävs
får åtgärden endast komma till stånd om tillstånd har lämnats enligt MB 4:8. Broviken är
även utpekat som ett ekologiskt känsligt område (ESKO). Dagvattenhanteringen i planom‐
rådet i relation till Natura‐2000 området Broviken och dess ESKO‐klassning redovisas i av‐
snitt 5.1.1.
I Broviken finns även naturreservatet Broängarna. Syftet med naturreservatet är bland
annat att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt det rika fågellivet.10 Naturreser‐
vatet utgör en del i miljömålen levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker och ett
rikt växt‐ och djurliv. Det är värt att nämna att det i delar av naturreservatet råder tillträ‐
desförbud mellan vår och höst. Detta med hänsyn till fågellivet.
I Broviken finns riksintresse för yrkesfiske i enlighet med MB 3:5. Ett större markområde
mellan planområdet och Broviken är upptaget som riksintresse för kulturmiljövård (MB
3:6). Mälarbanan utgör ett riksintresse för kommunikationer i enlighet med MB 3:8. Brovi‐
ken är även upptaget som riksintresse med geografiska bestämmelser i enlighet MB 4:1‐2
§§. Riksintresset omfattar ett större område och avser de samlade natur‐ och kulturvär‐
dena för Mälaren med öar och strandområden. Dagvattenhanteringen i planområdet i re‐
lation till naturreservatet Broängarna och riksintressena redovisas i avsnitt 5.1.1.
4 .4 .3

T RAF I K OCH KOMMUNIKATIONER

Det är viktigt att en genomförd detaljplan inte innebär en trafiksituation som innebär fara
för människors hälsa och säkerhet. Det är även viktigt sett utifrån rådande MKN för luft. I
MB 5:2 1 st 1 p återges de normer som har karaktären av gränsvärdesnormer. Innebörden
av detta är att vissa värden inte får överskridas eller underskridas efter en viss tidpunkt.
För luftkvalitén regleras detta närmare i luftkvalitetsförordningen. Vilka konsekvenser de‐
taljplanen medför på luftkvalitén redovisas i avsnitt 6.2 om miljökvalitetsmål. Planförsla‐
get i relation till hälsa och säkerhet redovisas i avsnitt 5.3 ‐ 5.5.

10

Upplands‐Bro kommun uå.
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5 MILJÖKONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET OCH FÖRE‐
SLAGNA ÅTGÄRDER
5.1 DAGVATTEN
En dagvattenutredning har utförts av Arctan AB. Riktlinjen i dagvattenutredningen är att
flödet från ett 20‐årsregn från området inte ska öka i jämförelse med innan exploatering.11
Vidare utgår utredningen från att de första 20 millimeter av ett regn ska sedimentera med
uppehållstid om 12 timmar samt att varken halten eller mängden förororeningar får öka
efter exploateringen.
Av utredningen framgår att dagvattenflödet efter genomförd detaljplan kommer att öka
gentemot befintliga förhållanden om inga åtgärder vidtas. I utredningen redogörs för olika
lösningar för hantering av det ökade flödet så att riktlinjerna i utredningen kan efterlevas.
Planerade åtgärder för dagvattenhantering utgörs av:

11



Takavvattning leds via utkastare till gräs och växtytor i den mån det är möjligt.
Norra och västra delen leds dagvattnet via ledningar till fördröjningsdammarna.



På innergården möjliggörs infiltration och trög avrinning skapas genom stor andel
växtytor och flacka lutningar. I lågpunkter placeras uppsamlingsbrunnar som an‐
sluter till ledning och vidare till fördröjningsdammarna.



Skåldike anläggs. I trädraden längs södra sidan av huskropparna anläggs ett flackt
skåldike. Takavvattning och intilliggande mark planeras för anslutning till skåldi‐
ket. I skåldikets lågpunkt anläggs uppsamlingsbrunn som ansluter till ledning och
vidare till fördröjningsdammarna.



Särskilda åtgärder för parkeringsytan vidtas. Överbyggnaden utformas med ge‐
nomsläpplig asfalt. Terrassen avvattnas till dräneringsledningar som via överfö‐
ringsledning leds till fördröjningsdammarna.

Arctan AB 2019.
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B ILD 4. P RINCIPSKISS DAGVATTENLÖSNINGAR

Den utjämningsvolym som krävs för fördröjning av dagvattnet för ett 20‐årsregn i planom‐
rådet uppgår till 62 m3. Med denna utjämningsvolym nås ett utflöde om 75 l/s vilket mots‐
varar befintlig situation. Denna siffra är exklusive den magasinvolym som även tillskapas i
grönytor och skåldike. Dagvattnet renas även genom fördröjningen.
I den sydvästra delen av planområdet planeras två seriekopplade dammar. Planerade
dammar anläggnings inom allmän platsmark, natur. Illustrerade dammar på situationspla‐
nen upptar en yta om cirka 130 m2. Om en av dessa dammar förläggs med ett djup på
cirka 45 centimeter och växtbädd på 10 centimeter klaras erforderlig utjämningsvolym.
Bräddutloppet från dammarna stryps till ett flöde på 75 l/s. Utloppsledning från den sista
dammen leds till Sätrabäcken. Utloppet förses med erosionsskydd.
För att de första 20 millimeter regn ska kunna omhändertas krävs att 100 m3 volym skap‐
as. Denna volym skapas förslagsvis genom att innergårdar och parkering utformas med en
jord/grusfraktion som ger en total porvolym om 100 m3. När denna vattenmängd har sam‐
lats i dessa områden bräddar resterande mängd vatten vidare mot planerade dagvatten‐
dammar. Mer om föreslagna åtgärder kan läsas i dagvattenutredningen.
Nedan redovisas vilka konsekvenser dagvattenhanteringen får på miljön och om det före‐
ligger risk för ras och skred m.m.
5 .1 .1

DAGV ATTE NHANTE RING O C H MIL JÖ/ S KY DDADE O MR Å DEN

Förutsättningar
I avsnitt 4.4.2 redovisas vilka miljörättsliga skydd som finns i området och omgivningen.
Det är framförallt i och omkring Broviken där de flesta skydden finns. Dagvattnet från
21
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planområdet leds via Sätrabäcken till Broviken som i sin tur utgör en del av Mälaren‐
Gärväln. Broviken är bland annat skyddat genom att det utgör Natura 2000 och naturre‐
servat. Det är viktigt att dagvattenhanteringen inte motverkar syftet med de olika skydds‐
formerna.
Påverkan och konsekvenser
Om inte nödvändiga åtgärder för dagvattenhanteringen vidtas föreligger en risk att
vattenmiljön i Broviken försämras. Det skulle i sin tur kunna föranleda till att planerad
exploatering eventuellt behöver tillståndsprövas gentemot Natura 2000‐området.
Avsaknad av åtgärder skulle för den delen inte heller vara förenlig med
vattenskyddsföreskrifterna,
upptagna
riksintressen,
ESKO‐klassningen
och
miljökvalitetsnormerna (MKN).
Skyddsåtgärder/försiktighetsmått
Föreslagna skyddsåtgärder finns presenterad i avsnitt 5.1.


I planförslaget regleras området där dammarna ska anläggas som allmän plats‐
mark för natur. Denna markanvändning är förenlig med naturmark. På plankartan
regleras kvartersmarken med bestämmelse som anger att dagvattnet ska ledas
till dammarna på naturmarken. Dagvattendammarna har funktionen att rena och
fördröja dagvattnet.



Bestämmelsen, a1 på plankartan, reglerar att bygglov inte kan ges innan dagvat‐
ten inom området har en fungerande lösning där dagvatten leds till anlagda dag‐
vattendammar.

Samlad bedömning
I dagvattenutredningen presenteras skyddsåtgärder och försiktighetsmått som till viss del
regleras med bestämmelser på plankartan. Med bestämmelserna som avser dagvatten,
samt skyddsåtgärder och försiktighetsmått enligt dagvattenutredningen, för att fördröja
och rena dagvattnet inom planområdet, bedöms vattenmiljön i Broviken och i
förlängningen Mälaren‐Görväln inte påverkas negativt av en genomförd plan. Av dagvat‐
tenutredningen framgår att föroreningsmängden minskas för de flesta ämnen jämfört
med dagens situation. Utsläpp av olja och kvicksilver ökar något vilket kan åtgärdas med
oljeavskiljare om risk för oljespill föreligger. Att dessa utsläpp ökar efter exploatering be‐
ror på att planen möjliggör parkeringsytor vilket inte finns idag. I dagvattenutredningen
ges en rekommendation om att specifika reningsåtgärder bör studeras vid färdigprojekte‐
ring. Dessa reningsåtgärder studeras då utifrån de verksamheter som kommer att finnas i
området.
Kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen är klassad som god i Mälaren‐Görväln. Upp‐
tagna ämnen utgörs av arsenik, koppar, krom, zink, ammoniak och nitrat. Samtliga ämnen
är klassad som god, med undantag för arsenik som inte är klassad. Av dagvattenutred‐
ningen framgår att utsläppet av bland annat koppar kommer att minska vid en genomförd
plan jämfört med dagens situation. Med hänsyn till möjligheterna att rena dagvattnet
inom planområdet bedöms det inte föreligga risk att en genomförd plan negativt påverkar
MKN på kvalitetsfaktornivå i Mälaren‐Görväln.
En genomförd detaljplan där föreslagna eller likvärdiga åtgärder vidtagits för rening och
fördröjning av dagvattnet bedöms inte på ett betydande sätt påverka Natura 2000‐
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området. Tillståndsprövning gentemot Natura 2000 i enlighet med MB 7:28 a bedöms
därmed inte aktualiseras.
Om dagvattnet renas och omhändertas inom planområdet i enlighet med utförd
dagvattenutredning förorenar inte dagvattnet vattenmiljön i Broviken och i förlängningen
Mälaren‐Görväln. Någon risk för påtaglig skada på riksintresset för kommunikationer
bedöms inte föreligga genom att Mälarbanan riskerar att översvämmas vid ett 20‐årsregn.
Vid projektering av området ska marken höjdsättas så att det inte föreligger risk att dag‐
vattnet samlas mot järnvägsbanken. Med hänsyn till detta bedöms en genomförd
detaljplan vara förenlig med upptagna riksintressen MB 3:6, MB 3:8 och MB 4:1‐2 §§ som
kan bli berörda av planförslaget.
Vid extrema regn, 100‐årsregn, kommer marken mättas och ledningar går fulla. Vatten
kommer att rinna av på markytan i området. Avvattning anpassas så att vattnet inte rinner
på ytan och in i entréer och liknande. Samtliga ytor inklusive innergård och parkering
höjdsätts i förhållande till byggnader så att ytavvattning styrs till Sätrabäcken. Vid 100‐
årsregn bedöms inte riksintresset Mälarbanan skadas allvarligt då bebyggelsen höjdsätts
och avrinningen från markytan styrs mot Sätrabäcken. Med dessa åtgärder bedöms inte
större ansamlingar med vatten långvarigt stängas in mellan planområdet och järnvägsban‐
ken.
Planförslaget bedöms vara förenligt med vattenskyddsföreskriftens 9 § och övriga
relevanta delar i författningen. Detsamma gäller för naturreservatet och ESKO‐
klassningen. Bedömningen är därmed att dagvattenhanteringen i de fall nödvändiga
åtgärder vidtas i enlighet med utredningen inte kommer att försämra
vattenskyddsområdet eller den ekologisk känsliga miljön Broviken.
MKN på kvalitetsfaktornivå i Mälaren‐Görväln bedöms inte påverkas negativt av den en‐
skilda exploatering som planförslaget avser. Däremot ingår det i kommunens fortlöpande
miljöarbete att titta på konkreta åtgärder för att förbättra MKN i Mälaren och Broviken.
Efter diskussion mellan kommunekolog och planavdelning har framkommit att avdelning‐
en för Övergripande samhällsplanering anser att lokala åtgärdsprogram (LÅP) är en önsk‐
värd uppföljning på det provtagningsprogram som politiken beslutade om för några år se‐
dan. Mark behöver reserveras för dagvattenhantering, där ett LÅP skulle visa på åtgärder
som kommunen kan vidta för att förbättra MKN i Mälaren. Frågan kommer att föras upp
på dagordningen i och med pågående arbete med en ny fördjupad översiktsplan (FÖP),
där vattenkvalitet och MKN är en viktig punkt i kommunens hållbarhetsarbete. Inom
FÖP:en ingår att visa på att ett politiskt uppdrag behövs för att titta på kumulativa effekter
för Broviken och hur vattenkvaliteten kan förbättras.
Åtgärderna ovan handlar sammanfattningsvis om att förbättra MKN och att minska påver‐
kan som helhet. Länsstyrelsen uttrycker dock att kommunen behöver göra en samlad be‐
dömning av hur exploateringarna i Bro påverkar Natura 2000‐området och vattenföre‐
komsten. Vilken påverkan har exploateringarna i sig i relation till den totala påverkan (som
innefattar befintlig bebyggelse/verksamheter/infrastruktur). Det bedöms vara viktigt att
kommunens interna arbete mynnar ut i ställningstagande om hur kommunen ska arbeta
med denna fråga.
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5 .1 .2

R A S/S K RED/E RO SI ON OCH P ÅVER KA N P Å ANNAN F AST E GEN D OM

Förutsättningar
Vid en exploatering av området kommer dagvattenflödet att öka, detta med tanke på att
antalet hårdgjorda ytor blir fler. I dagvattenutredningen har fördröjningsåtgärder för 20‐
årsregn studerats så att dagvattnet kan omhändertas inom planområdet.
Påverkan och konsekvenser
Om inte nödvändiga fördröjningsåtgärder vidtas ökar risken för ras, skred eller erosion.
Det beror på att dagvattnet i ett sådant fall lämnats utan föregående fördröjning och
styrning. Erodering utmed Sätrabacken kan uppstå om inte dagvattenflödet från
planområdet begränsas mot vattenförekomsten.
Skyddsåtgärder/försiktighetsmått
Föreslagna skyddsåtgärder finns presenterad i avsnitt 5.1.


I planförslaget regleras området där dammarna ska anläggas som allmän plats‐
mark för natur. Denna markanvändning är förenlig med naturmark. På plankartan
regleras kvartersmarken med bestämmelse som anger att dagvattnet ska ledas
till dammarna på naturmarken. Dagvattendammarna har funktionen att rena och
fördröja dagvattnet.



Bestämmelsen, a1 på plankartan, reglerar att bygglov inte kan ges innan dagvat‐
ten inom området har en fungerande lösning där dagvatten leds till anlagda dag‐
vattendammar.

Samlad bedömning
I dagvattenutredningen presenteras skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Med
bestämmelserna som avser dagvatten, samt skyddsåtgärder och försiktighetsmått enligt
dagvattenutredningen bedöms det inte föreligga risk för ras, skred, erosion eller skada på
annan fast egendom. För att kunna omhänderta ett 20‐årsregn inom planområdet behövs
det enligt dagvattenutredningen tillskapas yta som uppgår till 62 m3. Det är en volym som
är möjlig att tillskapa inom naturmarken enligt planförslaget. Flödesmängden från
planområdet kan vid en genomförd detaljplan därmed vara densamma som idag.
Erosionsskydd rekommenderas vid utloppet mot Sätrabäcken för att förhindra erodering.
Sett utifrån riskerna för ras, skred och erosion är det givetvis viktigt att de geotekniska
rekommendationerna följs. Följande rekommendationer förebygger risken för ras/skred
och erosion:


I de östra delarna, där ett tunnare lager lera, har noterats skulle byggnaderna
kunna grundläggas med platta på mark eller platta grundlagt på plintar. Eventuell
lera kan behöva skiftas ur.



I västra delen av området, där de stora lerdjupen har påträffats, rekommenderas
att byggnaderna grundläggs på pålar. Stålpålar är att rekommendera på grund av
förekomsten av större block i marken.

Inom hela området varierar förekomsten av lera och behov av grundläggning på pålar kan
variera under en och samma byggnad, men det är att föredra att använda samma grund‐
läggningsmetod under hela byggnaden för att undvika differenssättningar.


Beroende på vilken marknivå som kommer projekteras och därmed tillkommande
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laster så kan åtgärder behövas för att minimera risken för sättningar och för att
minimera risken för nivåskillnader mellan pålade anläggningar och angränsande
gator. Exempel på det skulle kunna vara kompensationsgrundläggning.
Schakt i området kan vid en belastning 1 meter från schaktkrön på max 20 kPa göras med
en släntlutning på 1:1 till max 2 meter djup över grundvattenytan. Vid djupare schakter
och schakter under grundvattenytan krävs kompletterande stabilitetsberäkning.
Vid schakter djupare än 1,5 meter under markytan kan schakt under grundvattenytan bli
aktuellt och då kan temporär grundvattensänkning bli aktuellt. Vid schakt under grundvat‐
tenytan föreligger risk för bottenupptryckning. Detta ska utredas ytterligare när nivåer för
schaktbotten är fastställda.


Beroende på grundläggningsnivå kan bergschakt bli aktuellt. Vid bergschakt ska
en riskanalys upprättas med hänsyn till vibrationer.

När byggnationer och projekterad mark är fastställt kan kompletterande geoteknisk
undersökning behöva utföras för att fastställa lerans mäktighet och egenskaper samt ber‐
gets nivå.
Fler mätningar behöver utföras av grundvattnets nivå för att bland annat kunna utreda
riskerna för bottenupptryckning och schakt under grundvattenytan. Detta är särskilt rele‐
vant om stora schakter för t.ex. källare planeras.

5.2 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN
Planens huvudsyfte är möjliggöra uppförande av flerbostadshus där även centrumverk‐
samheter kan finnas. Markanvändning enligt planförslaget är följaktligen kvartersmark för
bostads‐ och centrumändamål. Tillåten markanvändning inrymmer inte påtagligt miljöstö‐
rande verksamheter. Dagvattnet från planområdet kan dock påverka MKN i Mälaren‐
Görväln om inga åtgärder för att rena vattnet från föroreningar vidtas. Av den anledning‐
en har ett område i den sydvästra delen av planområdet reglerats som allmän platsmark
för natur där dammar ska anläggas. Dammarna fördröjer och renar dagvattnet innan detta
förs vidare till Sätrabäcken.
Dagvattenutredningen visar på att förhöjda flöden kan hanteras på ett godtagbart sätt för
miljön. Dagvattendammarna kan omhänderta och rena dagvattnet i en sådan omfattning
och på ett sådant sätt att MKN för Mälaren‐Görväln inte bedöms negativt påverkas på
kvalitetsfaktornivå.
Som nämnts i avsnitt 4.3 föreligger risk att god ekologisk status i Mälaren‐Görväln inte nås
till år 2021. Det är kvalitetsfaktorn konnektivitet och/eller morfologiskt tillstånd som indi‐
kerar risk. En genomförd detaljplan bedöms inte påverka kvalitetsfaktorn konnektivitet då
exploateringen inte medför åtgärder som innebär att vandringshinder vatten‐ och landle‐
vande organismer uppstår. Samma bedömning görs avseende kvalitetsfaktorn morfolo‐
giskt tillstånd. Det beror på att det inte utförs åtgärder i vattenförekomsten eller övriga
vatten som tillrinner till förekomsten.
Det finns en risk att god kemisk status inte nås till år 2021. I avsnitt 4.3 presenteras vilka
prioriterade ämnen vars mängder behöver minskas i vattenförekomsten. Beräkningar i
dagvattenutredningen, se avsnitt 5.1.1., visar på att föreslagen dagvattenhantering inte
försämra vattenmiljön på ett otillåtet sätt, d.v.s. påverka vattenmiljöns kvalitetsfaktorer.
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Genomförda beräkningar utgår inte från att det finns förorenade områden inom planom‐
rådet, enligt utförd miljöteknisk undersökning, utan endast från den nuvarande markan‐
vändningen. Vid genomförandet av planen tillskapas ytor b.la. för parkering vilket ger en
markanvändning som kan medföra spill/utsläpp och olja och kvicksilver (Hg). Beräkningar
visar på något ökade halter av olja och kvicksilver vid genomförandet av planen. Ökade
halter av olja och kvicksilver kan hanteras genom parkeringen förses med oljeavskiljare.
Med hänsyn till resonemanget ovan gör kommunen bedömningen att en genomförd de‐
taljplan inte negativt kommer att påverka MKN i vattenförekomsten på kvalitetsfaktornivå
och därmed motverka syftet med normerna.
Planförslaget är av begränsad omfattning och har en markanvändning som inte särskilt ger
upphov till risk för överskridande av MKN. Med planerade åtgärder för exploateringen kan
dagvattnet omhändertas och renas inom planområdet utan risk för att MKN på kvalitets‐
faktornivå försämras. I Bro centrum och områden ned mot Broviken, däribland Trädgårds‐
staden, pågår och planeras flera exploateringar. Det innebär att de kumulativa effekterna
av exploateringarna behöver belysas för vattenförekomsten. Kommunen planerar att uti‐
från sin vattenplan utreda påverkan på MKN för genomförda och planerade exploatering‐
ar. Se avsnitt 5.1.1.

5.3 BULLER

B ILD 5. V ISAR PLANOMRÅDET I RELATION TILL M ÄLARBANAN

Mälarbanan löper söder om planområdet. Med hänsyn till detta har en bullerutredning
gjorts. I avsnittet studeras planförslaget i relation till bullersituationen, vilka konsekvenser
bullret medför och vilka förebyggande åtgärder som vidtas.
Förutsättningar
I bullerutredningen har uppmätta värden jämförts med de riktvärden som ställs i förord‐
ning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, fortsättningsvis bullerförordningen.
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Nedan redovisas bullernivåerna utomhus vid fasad och uteplats. Därefter redovisas bul‐
lernivån inomhus.
Krav bullernivåer utomhus
Vid fasad
•
60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om denna ljudnivå
ändå överskrids gäller enligt förordningen följande:
‐
minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
‐
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA max‐
imal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
‐
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör över‐
skrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Vid uteplats
•
50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Krav bullernivåer inomhus
•

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus

•

45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid

Bullerutredningen utgår från det framtida scenariot med ett ytterligare järnvägsspår (ÖP
2010 pekar ut 5 meter utanför befintligt spår som spårreservat). En eventuell byggnation
av ett tredje spår förväntas öka ljudnivån vid bostadshusen med mellan 0,5 och 1 dBA.
Analys gjord utifrån dessa förutsättningar visar att gällande krav för ekvivalent ljudnivå om
60 dB(A) inte klaras utmed samtliga fasader. Planförslaget klarar bullerförordningens krav i
och med att hälften av bostadsrummen vetter mot tyst sida för de berörda byggnaderna.
Alternativt kan bostadsenheterna vara högst 35 kvadratmeter.
Avseende ljudnivå vid uteplats, 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå 70
dB(A), klaras kraven endast vid delar av fasaden på hus 4 och hus 2 på innergården. Det
betyder att om en gemensam uteplats ska anordnas behöver bullerskyddsåtgärder vidtas
för att klara gällande bullerkrav. I planen regleras område där åtgärder ska utföras med
planbestämmelse om bullerskärmar/plank som behöver vara 5 meter höga och ha en lju‐
dabsorbering på 5 dB(A). Med föreslagna åtgärder enligt bullerutredningen klaras gällande
riktvärden avseende uteplatser, se vidare under skyddsåtgärder/försiktighetsmått.
Gällande ljudnivå inomhus, 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå nattetid 45
dB(A), bedöms enligt utredningen kunna klaras om husets mest bullerutsatta fasad ger en
total ljudreduktion av trafikbuller på cirka 31 dB(A).
Påverkan och konsekvenser
Av utredningen framgår alltså att det finns en påtaglig risk att ljudnivåerna vid två fasader
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inte hålls inom gränsvärdet 60 dB(A) och därmed inte klaras i enlighet med
bullerförordningen.12 Bullerbegränsande åtgärder behöver vidtas för innergården och lä‐
genheter behöver utformas så att detaljplanen klarar bullerförordningens krav.
Ljudnivåerna vid uteplats överskrider i delar riktvärdena i bullerförordningen. Om inte
skyddsåtgärder vidtas kan det därmed bli fråga om att olägenhet för människors hälsa
inom planområdet. Detsamma gäller ljudnivån inomhus. Exploatören planerar ett antal
åtgärder som medför att bullerförordningen kan efterlevas vid uppförande av bostäder i
området, enligt principerna i bullerutredningen. Vidtagna åtgärder för att reducera buller
utvärderas i samband med bygglovsansökan.
Skyddsåtgärder/försiktighetsmått
 På plankartan finns bestämmelser som reglerar de åtgärder som behövs för att
detaljplanen ska klara bullerförordningens krav.


För att klara av gällande riktvärden avseende buller ska bullerskyddsåtgärder vid‐
tas för de gemensamma uteplatserna där det i bullerutredningen identifieras
ljudnivåer som överskrider riktvärdena i bullerförordningen. Planerade åtgärder
är att uppföra ett 5 meter högt absorberande bullerskydd/plank emellan bebyg‐
gelsen. Dessutom behöver hälften av bostadsrummen vetta mot en skyddad sida,
dvs. innergården, alternativt får lägenheterna vara högst 35 kvm.



För att klara riktvärdena gällande buller inomhus för den mest utsatta fasaden
ska lämpligt fasadmaterial som reducerar ljudnivån användas. Vid val av fönster
och ventiler bör det kontrolleras att dessa ger motsvarande ljudreduktion. Detta
regleras inte med planbestämmelse utan kraven berör bygglovshandläggningen.

Vidtas skyddsåtgärderna enligt punkt 2 och 3, eller likande åtgärder, vid uteplats och för
ljudmiljön inomhus, bedöms marken vara lämplig för bostadsbyggnader. Vilka skyddsåt‐
gärder/utformning som behöver vidtas regleras i den utsträckning det är nödvändigt i
plan, och prövas slutligen vid bygglovsprövning.
Samlad bedömning
Bedömningen är att planförslaget kan utformas så att riktvärdena i bullerförordningen kla‐
ras. Nödvändiga åtgärder för att klara dessa krav bedöms vara skälig i fråga om tid och
kostnad för att åstadkomma en god ljudmiljö inom planområdet.

5.4 VIBRATIONER
Förutsättningar
Trafik på järnväg och väg, främst godstrafik, kan orsaka vibrationer som ger sömnstör‐
ningar för dem som bor nära spåret eller vägen. Vibrationerna blir kraftigast när tunga
godståg passerar över lösa jordar, oftast lerjordar. I fasta jordar, t.ex. morän, är vibrat‐
ionsnivån mycket lägre och spridningen betydligt mindre. Vibrationsstörningar kan variera
starkt mellan näraliggande och snarlika hus. Det finns inte några entydiga samband mellan
byggnadstyper, geotekniska förhållanden, fordonstyper och hastigheter. Vibrationer från

12
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trafik orsakar normalt inte skador på byggnader.
För att belysa betingelserna vad gäller vibrationer från Mälarbanan så har ett PM tagits
fram vad gäller vibrationer från tågtrafik. PM:et är ett utlåtande som grundar sig på vibrat‐
ionsutredning för detaljplan för Härnevi 1:17, Gamla brandstation, som ligger i anslutning
till planområdet för Täppan.
Enligt SGU:s jordarts‐ och jorddjupskartor är markförhållanden mellan områdena mycket
lika. Tågtrafiken bedöms ha likvärdig hastighet förbi områdena. Enligt den tidigare utred‐
ningen för Gamla brandstationen, daterad 2015‐04‐30, Structor Akustik, mättes vibration‐
er cirka 33 meter från närmaste spårmitt. Vid mätningen konstaterades att de uppmätta
komfortvibrationerna som högst vara 0,39 mm/s, vilket är precis under gränsen för måttlig
störning men är kännbara samt att nivåerna i färdigställd byggnad, i markplan, förväntas
vara något lägre än uppmätt värde. Om hänsyn tas till ett framtida järnvägsspår beräknas
komfortvibrationerna överstiga 0,40 mm/s. Stomljud beräknades till att högsta uppgå till
36 dBA (slow).
Med ökat avstånd från spåret förväntas vibrationerna minska. I hus 1 förväntas vibration‐
erna i mark vara lika stora som uppmätta för Gamla brandstationen, alltså 0,39 mm/s för
att sjunka till cirka 0,2 mm/s för Hus 4.

B ILD 6. V ISAR BEBYGGELSENS PLACERING I OMRÅDET

Påverkan och konsekvenser
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Vibrationsstörningar och stomljud från tågtrafiken längs med Mälarbanan kan uppstå och
utgöra en olägenhet för planerade bostäder och lokaler i området, främst i hus 1.13 Vibrat‐
ionerna skulle även kunna ge skador på den mest närliggande bebyggelsen. Att åtgärda
vibrationer i befintlig miljö är komplext och kostsamt. Således är det väsentligt att risken
för vibrationer och stomljud hanteras i tidigt skede för att förebygga olägenheter för män‐
niskor i området. Dock bedöms stomljudsnivåer över 30 dBA (slow) endast förekomma i
hus 1.
Planförslaget och förutsättningarna vad gäller vibrationer måste även beaktas utifrån en
eventuell framtida utbyggnad av Mälarbanan. Vid ett sådant scenario är det rimligt att
olägenheter från vibrationer och stomljud kan utgöra en olägenhet för människors hälsa
inom planområdet.
Skyddsåtgärder/försiktighetsmått
Planförslaget hanterar risken för vibrationer och stomljud genom bestämmelse på
plankartan som avser skydd mot störningar.


En bestämmelse som omfattar hela planområdet avser att reglera grundlägg‐
ningssätt och konstruktion så att komfortvibrationer inte vertikal eller horisontell
riktning inte överstiger 0,4 mm/s eller stomljudsnivåer som högst 30 dBA (slow)
eller 35 dBA (fast) i något boendeplan.



Planförslagets utformning innebär att det inte kan uppföras några bostäder inom
35 meter från nuvarande spårmitt för Mälarbanan. Med nuvarande läge för
spårmitt avses spårets läge vid datum när detaljplanen vinner laga kraft.

Samlad bedömning
Kommunen bedömer att planförslagets utformning och bestämmelse som avser skydd
mot störningar medför att marken blir lämplig för bostäder och bebyggelse för stadigva‐
rande vistelse.

5.5 FARLIGT GODS/URSPÅRNING
Förutsättningar
Planområdet för Täppan ligger relativt nära Mälarbanan och därmed ställs krav på att ris‐
kerna förknippade med järnvägen analyseras i planprocessen. Med hänsyn till detta har en
riskanalys genomfört av Brandskyddslaget. Den planerade bebyggelsen inom planområdet
uppfyller inte de rekommenderade skyddsavstånd som Länsstyrelsen i Stockholms län ta‐
git fram.
På järnvägen går person‐ och godstrafik samt även transporter av farligt gods. Osäkerhet‐
en i vad som transporteras på järnvägen är stor men de kartläggningar som genomförts vi‐
sar på att antalet transporter med farligt gods är begränsat samt att det endast är vissa
typer av ämnen som transporteras.
En detaljerad analys av möjliga olycksscenarier visar att risknivån, både avseende individ‐
risk och samhällsrisk, är låg.14 Även med ett ökat transportantal och förekomst av fler far‐

13
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Brandskyddslaget AB 2019.
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liga godsklasser blir risknivån låg. Detta har studerats i en känslighetsanalys. Risknivån i
området är så låg att den inte föranleder krav på säkerhetshöjande åtgärder. Den plane‐
rade bebyggelsen innebär dock att avsteg görs från länsstyrelsens rekommenderade
skyddsavstånd. Byggnadstekniska åtgärder behöver därför vidtas för att hantera den
ökade påverkan till följd av minskat skyddsavstånd.
Påverkan och konsekvenser
Utifrån den genomförda riskanalysen är bedömningen att det är tågtrafiken på
Mälarbanan samt transporter med farligt gods som kan medföra olyckshändelser med
möjlig konsekvens för planområdet.
Följande olycksrisker identifierades vid riskanalysen:
1. Urspårning
2. Tågbrand
3. Olycka vid transport av farligt gods
Urspårning utgör den mest sannolika olyckshändelsen med tågtrafik. Vid en urspårning är
det troligast att endast ett hjulpar glider av rälsen inom spårområdet. En urspårning kan
också innebära att tåget, eller enstaka vagnar, lämnar spårområdet. Vid en sådan hän‐
delse kan människor utomhus skadas om de står i vägen för tåget. Vidare kan en urspår‐
ning medföra att tåget kör in i byggnader nära spårområdet kan delar av byggnaden ska‐
das.
Konsekvensområdet för en urspårning är kraftigt avhängigt av omgivningens utformning. I
de fall där järnvägen ligger i samma nivå som omgivningen står konsekvensområdet i re‐
lation till tågets hastighet vid urspårningstillfället. Ett ”värstafallsscenario” bedöms kunna
innebära ett skadeområde på maximalt 25 meter vilket motsvarar en i stort sett helt sned‐
ställd tågvagn. På den aktuella sträckan som ligger i direkt anslutning till pendeltågsstat‐
ionen kan även hastigheten för flertalet tåg antas vara betydligt lägre än de maximala 140
km/h.
Med planförslaget utformning, med markanvändning allmän platsmark, natur, samt om‐
råde för parkering i anslutning till Mälarbanan, planeras det inte för några stadigvarande
utrymmen/vistelse i anslutning till järnvägen. Kvartersmark för bostäder och bu‐
tik/verksamheter planeras cirka 35 meter från närmaste spårets spårmitt. Kommunen be‐
dömer därmed att det inte föreligger någon risk för urspårning med kollision av bebyg‐
gelse som följd. Däremot kan personer som befinner sig utomhus mellan bebyggelse och
järnvägen skadas vid en eventuell urspårning.
En tågbrand kan uppstå av flera olika anledningar och medföra att giftiga brandgaser
sprids vidare in över planområdet eller att branden sprider sig till byggnader närmast
järnvägen. Konsekvenserna av en tågbrand är bl.a. beroende av vilken tågtyp som brinner.
Vid brand i ett godståg kan detta bli betydligt mer omfattande än brand i persontåg.
Området som berörs vid en brand i ett persontåg bedöms vara relativt begränsat. Med
hänsyn till avståndet mellan järnvägen och planerad bebyggelse, cirka 35 meter, bedöms
en persontågsbrand inte innebära risk för brandspridning till planområdet. Skadeområdet
vid brand i godståg bedöms kunna bli mer omfattande. Värmestrålningen vid en brand
bedöms bli hög närmast järnvägen. Med hänsyn till att planförslagets reglering av kvar‐
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tersmark för bostäder, 35 meter från spårmitt, bedöms emellertid en brand i godståg inte
föranleda brandspridning till bebyggelse inom planområdet.
Risken för olyckor vid transport av farligt gods har utretts med genomförd riskanalys. Det
bedöms i huvudsak vara ämnen ur följande klasser som är relevanta att beakta vid be‐
dömning av risknivån vid genomförande av planen:


Klass 2.1. Brännbara gaser



Klass 2.3. Giftiga gaser



Klass 3. Brandfarliga vätskor

Antal transporter med brännbara gaser förbi området är begränsad. Frekvensen för olyck‐
or med brännbara gaser bedöms vara mycket låg. Olycksrisker med brännbara gaser be‐
döms därmed inte innebära att en oacceptabel risknivå uppnås inom området.
Skyddsåtgärder/försiktighetsmått
Planförslaget har utformats med beaktande av PBL 2:5, d.v.s. bebyggelse och byggnads‐
verk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till b.la. människor
hälsa och säkerheten samt risken för olyckor. En riskanalys har genomförts och denna har
legat till grund för planförslagets utformning. Tillåten markanvändning innebär att inga
bostäder placeras inom 35 meter från närmaste spårets spårmitt. Markanvändningen i
södra delen av planområdet, mot Mälarbanan, utgörs av naturmark och parkering vilket
inte avser stadigvarande vistelse. Plankartan innehåller bestämmelser som avser skydd
mot störningar vilket reglerar marken och bebyggelsen i anslutning till Mälarbanan.


Plankartan har en bestämmelse som anger att utrymmen utomhus inom 25 me‐
ter från närmaste järnvägsspår ska utformas så att dessa utrymmen inte upp‐
muntrar till stadigvarande vistelse.



Plankartan reglerar med en bestämmelse bebyggelse som vetter direkt mot järn‐
vägsspåret och som ligger inom 50 meter från spåret. Bebyggelsen ska utföras
med minst en utrymningsväg som leder bort från järnvägsspåret. För lokaler med
stadigvarande vistelse som ligger inom 50 meter från nuvarande järnvägsspår ska
bebyggelsen uppföras med friskluftsintag som placeras bort från järnvägsspåret.

Samlad bedömning
Den planerade bebyggelsen innebär att avsteg görs från rekommenderat skyddsavstånd
enligt Länsstyrelsen (50 meter mellan spårmitt och tillkommande bostäder). Planförslaget
är utformat med beaktande av människors hälsa och säkerhet enligt PBL 2:5. Bestämmel‐
ser på plankartan reglerar markanvändningen och bebyggelsens utförande med beak‐
tande av risk och säkerhet.
Kommunen anser att planförslaget och dess utredningar visar på att planen kan genomfö‐
ras utan att det uppstår påtagliga konsekvenser eller risk för människor hälsa eller säker‐
het i området. Genomförd riskanalys ger förslag till säkerhetshöjande åtgärder utifrån att
en eventuell framtida utbyggnad av järnvägen kan komma att ske. En sådan utbyggnad an‐
tas innebära att det närmaste spåret för järnvägen hamnar cirka 5 meter närmare plan‐
området. Planbestämmelserna på plankartan har utformats med beaktade av ett sådant
scenario.
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5.6 FÖRORENADE OMRÅDEN
Förutsättningar
Vid förtätning i stadsmiljö är det i många avseende positivt att använda sig av redan ian‐
språktagna markområden som tappat sin ursprungliga funktion. Det kan handla om att
bygga bostäder på centralt belägna fastigheter med tidigare verksamheter eller bebyg‐
gelse istället för att bebygga icke exploaterad mark. Många gånger har emellertid tidigare
verksamhet/bebyggelse lämnat spår efter sig i mark och grundvatten i form av olika för‐
oreningar, vilka måste beaktas i den fysiska planeringen.
För att utreda eventuell förekomst av förorenad mark inom planområdet så har en miljö‐
teknisk undersökning genomförts av Orbicon AB inom berörda fastigheter samt i angrän‐
sande mark sydväst om planområdet. Undersökningen har genomförts i syfte att utgöra
underlag för upprättande av rivningsplan för nuvarande bebyggelse inom området. Inom
området har även kvarvarande kemiska produkter, restavfall och avfall som härrör från ti‐
digare plantskoleverksamhet undersökts.15 Provtagning av material med potentiell asbest,
metaller och PCB genomfördes i delar av den befintliga bebyggelsen. Vid utförandet note‐
ras begräsningar i åtkomst p.g.a. överväxta utomhusområden samt belamrade områden
p.g.a. nuvarande hyresgäster.
Vid utvärdering av genomförd provtagning samt visuell bedömning av fastigheterna har
avfallsförordningen (SFS 2011:927) enligt den nya lydelsen från 2017‐01‐01 samt ”Krets‐
loppsrådet riktlinjer ‐ Resurs‐ och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning” (Mars 2015)
från Sveriges Byggindustrier använts för bedömning av föroreningssituationen inom om‐
rådet. Det för att klargöra om byggmaterial har föroreningar som medför att byggmaterial
vid rivning klassas som farligt avfall, eller kräver speciell sanering/hantering. Utvärdering
av prover visar på förekomst av asbest i växthus och i golv för bostadshus inom Härnevi
1:35. Asbest bedömdes även förekomma i eternitplattor och ventilationsdukt inom fastig‐
heten med plantskoleverksamhet. Tungmetaller: krom, bly, kvicksilver noterades i plast‐
mattor och plastmaterial inom viss bebyggelse med halter som gör att förekomsterna ska
klassas som farligt avfall. I övrigt noterades möjliga förekomster av PCB, frätande ämnen,
giftiga ämnen, oljeavfall, kemikalier, elavfall m.m. Fullständig redogörelse av förekomster
framgår av miljöinventering av Härnevi 1:34, 1:35 och 1:36.
Påverkan och konsekvenser
Den genomförda miljöinventeringen påvisar ett antal produkter/avfall som klassas som
farligt avfall. Några särskilt förhöjda områden med förorenad mark har inte kunnat påvisas
inom området. Inventeringen har sina begräsningar vad gäller omfattning och detalje‐
ringsnivå. Vissa delar av området/bebyggelsen har inte kunnat inventerats p.g.a. begrän‐
sad åtkomst.
Vid rivningsarbeten med befintliga bebyggelsen och markarbeten i området finns det risk
att avfall och ämnen frigörs och sprids vidare till mark och grund‐ och ytvatten. Detta kan
leda till att föroreningar kan spridas vidare till bl.a. Sätrabäcken eller ner till grundvattnet
och påverka vattenskyddsområdet, Östra Mälarens vattenskyddsområde. För Sätrabäcken
kan detta leda till konsekvenser lokalt och därmed slå ut känsliga arter som är knutna till
bäckmiljön. Spridning av föroreningar till vattenskyddsområdet kan påverka vattenkvali‐
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teten för området och därmed äventyra syftet med vattenskyddsområdet. Det är emeller‐
tid inte troligt att spridning av föroreningar från planområdet skulle kunna få påtagliga
konsekvenser för människors hälsa eller miljön i övrigt.
Innan befintlig bebyggelse rivs ska en rivningsplan upprättas. Rivningsarbeten ska planeras
och utföras med hänsyn till områdets förutsättningar, t.ex. närheten till Sätrabäcken. Ar‐
betsmoment som kan innebära risk för läckage eller frigörelse av förorenade ämnen ska
särskilt analyseras, planeras och utföras med försiktighetsmått för att inte spridas vidare
till mark och vatten.
Skyddsåtgärder/försiktighetsmått
Vid rivning av den befintliga bebyggelsen och kommande markabeten inom området är
det väsentligt att säkerställa att dessa åtgärder kan vidtas utan att eventuella föroreningar
sprids vidare till mark och vatten. Med följande skyddsåtgärder/försiktighetsmått bedö‐
mer kommunen att marksanering kan utföras och att marken därmed vara lämplig för bo‐
städer:


Komplettera miljöinventeringen för området. För att erhålla en fullständig bild
över potentiellt förorenade områden krävs att befintlig bebyggelse rivs för åt‐
komst av underliggande mark.



Provtagningsplan upprättas och fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten.



Innan bebyggelsen i området rivs ska en rivningsplan lämnas in och godkännas av
tillsynsmyndigheten. I rivningsplanen ska det redogöras för hur dokumenterade
föroreningar/avfall ska hanteras. Beredskap för potentiella förorenade områden
och hantering av dessa ska beskrivas. Den entreprenör som får uppdraget att ut‐
föra rivningen av byggnaderna behöver utföra en egen bedömning gällande
klassningen av farligt avfall.



Föroreningar och avfall ska hanteras enligt gällande lagar och föreskrifter.



På plankartan finns bestämmelsen ”Bygglov får ej ges förrän markens lämplighet
för bostadsbyggande har säkerställts genom att markföroreningar har avhjälpts”.
Detta reglerar och säkerställer att exploatören inte kan påbörja några åtgärder
som är bygglovspliktiga innan marken avhjälps genom åtgärder som gör marken
lämplig för bostäder.

Samlad bedömning
Med ovanstående reglering, tillvägsångssätt och skyddsåtgärder/försiktighetsmått bedö‐
mer kommunen att marken kan göras lämplig för bostäder samt att marksaneringen kan
ske utan att mark och vatten riskerar att kontamineras. Vid genomförd marksanering bi‐
drar detta till positiva miljöeffekter, då potentiellt miljöfarliga ämnen bortförs från områ‐
det och omhändertas enligt gällande lagar och föreskrifter.
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6 BEAKTANDE AV MILJÖMÅL OCH ANDRA MILJÖFÖRHÅL‐
LANDEN
6.1 DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA
De allmänna hänsynsreglerna i MB kap. 2 utgör grundprinciperna för tillämpning av
miljöbalken med förordningar och föreskrifter. När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd,
godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid
tillsyn enligt miljöbalken är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Syf‐
tet med de allmänna hänsynsreglerna är framförallt att förebygga negativa effekter på
människors hälsa och miljön.
Genom denna MKB för genomförandet av planen och framtida kontroll samt uppföljning
visar exploatören att förpliktelserna i miljöbalkens allmänna hänsynsregler iakttas.
6 .1 .1

BEVI SBÖRDERE GEL N , 2 K A P 1 § MIL JÖB AL KEN

Bevisbörderegeln innebär att det är den som driver en verksamhet eller utför en åtgärd
som ska visa att hänsynsreglerna följs. Detta sker bland annat genom att exploatören har
en fungerande egenkontroll.
Exploatören anser att MKB:n med tillhörande inventeringar/utredningar visar att förplik‐
telser som kan ställas på verksamheten iakttas och uppfylls.
6 .1 .2

KUNSKAPSKR AVE T, 2 KAP 2 § MIL JÖB AL KEN

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Exploatören ska vid upphandling av utförare för exploatering av området tillse att utföra‐
ren har ändamålsenlig utbildning för att genomföra exploateringen. Kontrollprogram för
verksamheten kommer att upprättas och dokumenteras. Kontrollprogrammet ska
innehålla åtgärder för att avhjälpa negativa miljöeffekter vid genomförandet. För att
säkerställa kunskap om förhållanden på plats samt bedöma miljöeffekter av genomföran‐
det har samråd med sakägare, berörda och myndigheter genomförts. Förutsättningar i
området har beskrivits med befintlig information samt utförda inventeringar/utredningar.
Platsbesök har genomförts vid flera tillfällen.
Exploatören har stor erfarenhet av exploatering och genomförande av bostadsprojekt vil‐
ket borgar för att exploateringen kan utföras på ett miljömässigt och hållbart sätt. I flera
projekt har det krävts miljöprogram och handlingsplan för marksanering samt utförande
av detsamma, bl.a. Tvålflingan vid Telefonplan i Stockholm, Hjorthagen i Stockholm samt
Norra Kvarngärdet i Uppsala kommun.
Exploatören ska vid upphandling av utförare för exploateringen tillse att villkoren för verk‐
samheten och kontrollprogram efterlevs och implementeras vid exploateringen.
6 .1 .3

F ÖRSIKTI GHETSPRINCIPEN, 2 KA P 3 § MIL JÖB ALKEN

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som
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behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig
verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Avsnitt 5 behandlar skadeförebyggande åtgärder/försiktighetsmått för att förebygga,
hindra eller motverka eventuell risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Vidtas redovisade skadeförebyggande åtgärder/försiktighetsmått bedöms risken
vara liten för att påtagliga negativa miljöeffekter uppstår vid genomförandet.
6 .1 .4

HU S HÅLL NIN GS‐/ KRET SL OPP SP RINCIPE N, 2 KAP 4 § MIL JÖB AL KEN

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska undvika
att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan
befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga.
Vid upphandling av utförare förordas utförare med kvalitets‐ och miljöledningssystem i
enlighet med SS‐EN ISO 9001:2000 och 14001:2004. Vid genomförandet av planen an‐
vänds mindre mängder kemiska produkter, främst i form av målarfärg m.m. Detta bedöms
emellertid inte ge upphov till risker för människors hälsa eller miljön.
Exploatören har kvalitets‐ och miljöledningssystem överensstämmande med SS‐EN ISO
9001:2000 och 14001:2004.
6 .1 .5

P RO DU KT V A L S PRI N CI PE N , 2 KA P 5 § MIL JÖB ALKEN

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och
energi samt utnyttja möjligheterna att:
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.
I första hand ska förnybara energikällor användas
Utföraren åläggs att redovisa eventuellt farliga ämnen som avses att användas vid
anläggningsarbeten. De arbetsmaskiner som kräver drivmedel, oljor samt vissa kemikalier
ska uppfylla gällande miljökrav för fordon och arbetsmaskiner. Området ska saneras innan
bostäder uppförs. Material återvinns där så är möjligt.
6 .1 .6

L OKALI SERIN GSP RIN CIPEN , 2 KA P 6 § MIL JÖB ALKEN

Val av plats ska ske utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Enligt ovanstående beskrivning kapitel 4 bedöms att lämplig plats för verksamheten
lokaliserats. Lokaliseringen stöds av kommunen långsiktiga strategi och planering för om‐
rådet. Enligt ÖP 2010 ska bostadsprojekt med tät exploatering i väl kollektivtrafiknära lä‐
gen prioriteras. Vidare ska tillgång till parkmark och närnatur tillgodoses. Då planområdet
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ligger två minuters promenad från pendeltågstationen samt har Sätrabäcken inpå knuten
anses projektet ligga väl i linje med ÖP.
Planområdet är idag exploaterat genom bostadsbebyggelse med enbostadshus samt med
verksamhet för plantering, växthus med tillhörande inrättningar. Området har vägangö‐
ring samt anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Att utveckla området, enligt planför‐
slaget, med relativt tät bebyggelse med flerbostadshus ger maximal nytta för områdets
utveckling samtidigt som de negativa miljöeffekterna blir betydligt mindre i jämförelse
med att verksamheten lokaliseras till orörd mark.
6 .1 .7

S K ÄLI G HET SRE GEL N, 2 KA P 7 § MIL JÖB AL KEN

Kraven i 2‐5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt
att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för
totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.
De avvägningar som redovisas i MKB:n anser exploatören vara rimliga och därmed upp‐
fylla skälighetsprincipen.
6 .1 .8

ANSVAR FÖR ATT AV HJÄ LP A S K ADA , 2 KAP 8 § MIL J ÖBAL KEN

Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört
skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för
att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt MB 10 kap. I den mån det
föreskrivs i denna balk kan istället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten
uppkomma. Skadeansvaret innebär att det är den som bedrivit en verksamhet eller vidta‐
git en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön som an‐
svarar för att skadan eller olägenheten avhjälps.
Exploatören har föreslagit olika skadeförebyggande åtgärder och försiktighetsmått för att
begränsa negativa miljöeffekter vid genomförandet av planen.

6.2 MILJÖKVALITETSMÅL
Riksdagen beslutade 1999 att det skulle finnas 15 nationella miljökvalitetsmål för Sverige. I
november 2005 antogs ett 16:e miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. Arbetet med att
nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella
miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för
miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl
myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers.16
Nedan sammanfattas miljökvalitetsmålen och hur planen förhåller sig till dessa.
Begränsad klimatpåverkan
Planförslaget ger upphov till ökad trafik, främst genom att det tillskapas fler bostäder i
området vilket innebär att människor kommer resa till och från bostäderna. Transporterna
till och från planområdet medför emissioner av växthusgaser, främst koldioxid, i olika om‐
fattning beroende på vilket transportsätt som väljs. Förutsättningarna, med närheten till

16

Naturvårdsverket 2019.
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centrum, utbyggt nät av cykelvägar samt gångavstånd till kommunikationer med tåg och
buss, skapar goda förutsättningar för att nyttja klimatvänliga transportmedel.
Genomförande av planförslaget bedöms påverka uppfyllandet av miljökvalitetsmålet be‐
gränsad klimatpåverkan i mindre omfattning och främst vid anläggningen av området
samt genom den energianvändning och konsumtion som kan kopplas till bostadsområdet.
Skyddande ozonskikt
Det mesta tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat och att det istället kom‐
mer öka i tjocklek före år 2020. Internationella åtgärder att förbjuda och begränsa utsläpp
av ozonnedbrytande ämnen har hittills varit framgångsrika.
Planförslaget påverkar inte detta miljökvalitetsmål då det inte sker någon hantering av
kylar, frysar och rivningsavfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen.
Grundvatten av god kvalitet
Genomförd dagvattenutredning visar på att dagvatten kan fördröjas och omhändertas på
ett långsiktigt hållbart sätt. Lokaliseringen och dagvattenhanteringen säkerställer att inga
vattenskyddsområden eller grundvattenförekomster påverkas vid genomförandet av pla‐
nen. Miljökvalitetsmålet påverkas därmed inte.
Ett rikt odlingslandskap
Planområdet ianspråktar inte mark som utgör del odlingslandskapet t.ex. slåtter‐ och be‐
tesmarker, åker‐ och vägrenar eller andra småbiotoper. Genomförandet av planförslaget
påverkar inte detta miljökvalitetsmål.
Frisk luft
Luftföroreningar påverkar hälsan negativt. För många människor kan föroreningar i luften
även bidra till förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är
inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten.
De största bidraget till luftföroreningar i kommunen är trafiken. Även uppvärmning och
industrier bidrar till luftföroreningar. I kommunen är halterna av luftföroreningar i
allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte. De högsta halterna av
partiklar och kväveoxider finns runt motorvägen E18 som går genom kommunen.
Trafikmängderna i omgivningen till planområdet är måttliga. I dagsläget finns inga kända
områden i kommunen där utomhusluft riskerar att äventyras. Planförslaget påverkar
miljökvalitetsmålet i marginell negativ riktning då planförslaget medför en ökad mängd
trafik med ökade utsläpp som följd.
Säker strålmiljö
Inom planområdet varierar resultatet av radonmätningen stort, från högradonmark till
lågradonmark. Byggnader bör därför utföras radonsäkra om inte nya mätningar utförs i
läge förplanerade byggnader som visar att marken i läge för planerad byggnad utgörs av
lågradonmark. Planförslaget, med vidtagna åtgärder som avser radonsäkert utförande av
byggnader, bidrar till uppfyllelse till miljökvalitetsmålet.
Magnetfältet från järnvägen är omkring 0,1 μT vid ett avstånd av cirka 20 meter från järn‐
vägen när inget tåg är i närheten. Det är den grundnivå som normalt finns i bostäder och
kontor. Detta är ett medelvärde. När ett tåg är i närheten ökar styrkan något, och denna
ökning kan påverka känslig utrustning. Ligger byggnaden längre bort än 20 meter från
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järnvägens kontaktledning är dock magnetfältet från järnvägen generellt så svagt att stör‐
ningar på utrustning är ovanliga (Trafikverket 2019‐05‐28). Bostäder inom planområdet
uppförs på behörigt avstånd från ledningar och andra inrättningar som generera elektro‐
magnetiska fält. Genomförandet av planförslaget påverkar inte detta miljökvalitetsmål.
Storslagen fjällmiljö
Detta miljökvalitetsmål är inte relevant för genomförandet av planen.
Bara naturlig försurning
De ämnen som bidrar till försurningen är svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. De
härrör från utsläpp framför allt från väg‐ och sjötrafik, värme och elkraftverk, industrier
samt jordbruk. Planförslaget påverkar miljökvalitetsmålet i mindre omfattning genom
ökad trafik och därmed ökade halter av försurande ämnen.
Ingen övergödning
Planförslagets markanvändning kan bidra till att gödande ämnen släpps ut till mark och
vatten. Emellertid hanteras denna risk genom redovisad dagvattenhantering samt att be‐
byggelsen ansluts till kommunalt VA och reningsverk. Därmed påverkar genomförandet av
planen inte detta miljökvalitetsmål på ett negativt sätt.
Myllrande våtmarker
Markanvändningen i planförslaget ianspråktar inte våtmark. Dagvattenhantering och
kommunalt VA säkerställer att föringar från området inte förs vidare till våtmarker. Miljö‐
kvalitetsmålet bedöms inte påverkas vid genomförandet av planen.
God bebyggd miljö
Lokaliseringen av planområdet, bebyggelsens utformning med närhet till kommunikation‐
er, grönområden och kulturmiljöer samt beaktande av hälsa och säkerhet bedöms var i
linje med miljökvalitetsmålet. Människor som kommer att bo eller vistas inom området
utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer eller strålning.
Markanvändningen inom området bedöms medföra att marken används på ett resursef‐
fektivt sätt och att bostadsområdet blir en god miljö och attraktiv miljö. Planförslaget på‐
verkar miljökvalitetsmålet i positiv riktning.
Giftfri miljö
Inom området finns förorenade områden enligt genomförd miljöteknisk undersökning.
Marksanering ska göras för att marken ska bli lämplig för bostäder. Genomförandet av
planen bedöms inte generera tungmetaller eller andra giftiga ämnen eller farliga kemika‐
lier. Miljökvalitetsmålet bedöms påverkas i positiv riktning då markföreningar omhänder‐
tas.
Levande sjöar och vattendrag
Miljökvalitetsnormerna för ytvatten bedöms inte påverkas till en sämre status vid genom‐
förandet av planen. Sätrabäcken som finns i anslutning till området har beaktats vid pla‐
nens utformning och den dagvattenhantering som planeras. Med genomförandet av redo‐
visade skadeförebyggande åtgärder och försiktighetsmått bedöms Sätrabäckens ekologi
och funktion inte påverkas.
Miljökvalitetsmålet bedöms påverkas marginellt av genomförandet.
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Levande skogar
Markanvändningen i planförslaget ianspråktar inte värdefulla skogsmiljöer. Miljökvali‐
tetsmålet berörs inte vid genomförandet av planen.
Ett rikt djur‐ och växtliv
Planförslaget markanvändning bedöms inte påverka områden som är väsentliga för den
biologiska mångfalden. Inga akut hotade arter finns inom området. Bebyggelsen uppförs i
nära anslutning till Sätrabäcken som en är del i kommunens gröna infrastruktur. Grön är
ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt an‐
lagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald be‐
varas och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.
Miljökvalitetsmålet bedöms inte påverkas in någon omfattning.

6.3 HUSHÅLLNINGSASPEKTER
Miljöbalkens mål enligt första stycket i portalparagrafen MB 1:1 är att främja en hållbar
utveckling. En sådan utveckling berör både människan och natur‐ och kulturmiljön. I denna
utveckling ska nuvarande hälso‐ och miljöpåverkan begränsas så att det blir möjligt att på
lång sikt skapa goda förhållanden.
I portalparagrafens andra stycke framgår hur miljöbalken ska tillämpas. I tillämpningen ska
bestämmelserna i MB 1:1 2 st 4 p om hushållning beaktas. Enligt denna punkt ska mark,
vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. Det innebär att
planförslaget ska studeras utifrån om ett genomförande medverkar till god hushållning av
dessa resurser.
Planen möjliggör markanvändning för bostäder, parkering och dagvattenhantering.
Användningen är förenlig med kommunens fördjupade översiktsplan och strategiska
riktlinjer för framtida exploatering. Markanvändningen bedöms vara lämplig hushållning
med resurserna då det är en användning som lämpar sig väl för områdets förutsättningar.
Av den anledningen har planförslaget en relativt hög utnyttjandegrad då det finns ett
tydligt behov av bygga relativt tätt för att uppföra flerbostadshus. Marken kommer
därmed kunna nyttjas ändamålsenligt och bidra till att bostadsförsörjningen inom kom‐
munen tillgodoses.
Bedömningen är att ett genomförande möjliggör en angelägen utveckling av området och
och Bro centrum. En del i att utveckla Bro centrum är att tillskapa möjligheter till fler bo‐
städer och ett varierat boende i området. Detta bidrar vidare till att att skapa förutsätt‐
ningar för att utveckla näringar och service i området. Med fler boende inom Bro centrum
och i området Täppan skapas ett större underlag för att vidareutveckla och tillgängliggöra
närbelägna natur‐ och kulturmiljöer.
Kommunen bedömer att ett genomförande av planen medverkar till långsiktig
samhällsekonomisk hushållning och möjliggör god hushållning sett utifrån de sociala och
kulturella aspekterna. Riksintressen, skyddade områden samt miljöer som kräver särskild
hänsyn tillgodoses med planförslaget.
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7 PLANFÖRSLAGET OCH ALTERNATIV
Enligt MB 6:13 ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och
geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Även motivering till varför olika
alternativ har valts eller valts bort under processen ska redovisas i miljökonsekvensbe‐
skrivningen enligt MB 6:16.
Genom att ta fram alternativ för hur målen med planen eller programmet ska nås ökar
förutsättningarna för att identifiera vilket genomförande som är mest lämpligt. För miljö‐
bedömningen utgår det från syftet att integrera miljöaspekter så att en hållbar utveckling
främjas.

7.1 PLANFÖRSLAGET
Utgångspunkt är det bakomliggande, icke‐subjektiva syftet med planen. Bakomliggande
syftet med projektet Täppan: att i enlighet med översiktsplanen och RUFS åstadkomma
fler bostäder i kollektivtrafiknära läge, vilket bidrar till ett hållbarare samhälle ur mobili‐
tetssynpunkt men som också inbringar fler invånare till kommunen vilket ger skattein‐
komster och underlag för service m.m. Då det handlar om en privat fastighetsägare före‐
gicks planprocessen av en tidig dialog mellan kommun och fastighetsägare (exploatör), där
förslaget att pröva användningen flerbostadshus på platsen föreföll vara en god idé då det
är i linje med kommunens översiktsplan, ÖP2010, och andra styrdokument. Därmed anser
kommunen att planförslaget uppfyller det bakomliggande syftet med planen.
7 .1 .1

L OK ALI SERIN G O C H U T F O RM NIN G

Inom planområdet finns sedan tidigare friliggande bostäder (villor). För att bidra till håll‐
barare resor inom kommunen och regionen bedömer kommunen att det är lämpligt att
planera för flerbostadshus. Det finns en gällande detaljplan som möjliggör småhus. Denna
uppges inte ligga i linje med ÖP2010. Redan i den tidiga dialogen med exploatören har
kommunen varit tydlig med att byggnadernas skala behöver förhålla sig till omgivningen,
och att tre eller fyra våningar är lämpligt för området.
För att åstadkomma en hållbar boendemiljö har byggnaderna orienterats enligt en kvar‐
tersstruktur med en rekreativ innergård. Området är utformat med relativt tät bebyggelse
vilket ger en resurseffektiv markanvändning. Utformningen av planförslaget medför att
byggnaderna närmast spåren agerar bullerskärm. För att klara de aktuella bullerkraven
anses inte heller småhus lämpligt på platsen. Öppna dagvattendammar läggs i förslaget på
kommunens mark, och avrinning från bostäderna och parkeringsplatserna sker till dessa
dammar, där dagvattnet fördröjs och renas innan det når Sätrabäcken. Marken som plan‐
eras för detta ändamål ligger strategiskt nära bäcken och den anses inte lämplig för bo‐
stadsändamål p.g.a. närheten till järnvägen.

7.2 ALTERNATIV
Eftersom kommunen har planmonopol gav politiken planuppdrag baserat på att markan‐
vändningen bedömts vara lämplig. Innan planbesked gavs gjordes en bedömning av
huruvida bostäder är lämpligt på denna plats (i relation till andra, så som verksamheter av
olika slag) eller ej, och bostäder bedömdes vara den enskilt lämpligaste och hållbaraste
användningen. Det ligger som sagt i kommunen och regionens intresse att arbeta för fler
bostäder tillskapas i kollektivtrafiknära läge.
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Om flerbostadshus skulle ha en annan struktur och exploateringsgrad, skulle man kunna
tänka sig att byggrätterna exempelvis läggs så att huskropparna ligger parallellt så som
miljonprogrammets lamellhus, eller att punkthus skulle ligga som ”hus i park”. Även då
skulle planens bakomliggande syfte (se 7.1) uppfyllas. Den av exploatören anlitade
arkitekten har tittat på olika dispositioner, men landat i en semi‐öppen kvartersstruktur då
denna möjliggör en mer privat och större innergård. Kommunen anser också att detta är
en lämplig disposition på platsen och att den ska prövas.
Gällande parkering så finns det alternativ till markparkering, så som parkering i garage
under mark. Då det finns mark invid spåren att tillgå för parkeringsändamål, anses det inte
ekonomiskt hållbart att belasta framtida bostadsrättsinnehavare/hyresgäster med de
kostnader som bilparkeringsplatser i garage skulle medföra. I miljöbedömningsprocessen
är det fokus på ekologisk hållbarhet, men social och ekonomisk hållbarhet är också del av
hållbarhetsbegreppet.
Vid planering av en annan markanvändning inom området, t.ex. endast för handel eller
kontor etc., krävs inte marksanering i samma omfattning som vid planering för bostäder
som utgör känslig markanvändning. Markanvändning i form av handel, kontor etc. skulle
därmed innebär att marken inte saneras eller endast saneras i mindre omfattning än i jäm‐
förelse med huvudalternativet.

7.3 VAL AV PLANFÖRSLAGET
Nedan visas en översiktlig jämförelse mellan huvudalternativet och ett exempel en alter‐
nativ utformning av planförslaget.

Huvudalternativ

Alternativ utformning

Användning: bostäder

Användning: annan

Baserat på ÖP2010 och RUFS (gällande poli‐
tiska styrdokument) är marken lämplig för
bostäder i första hand. Verksamheter i en‐
tréplan kan möjliggöras, men huvudanvänd‐
ningen blir B.

I ett strategiskt läge i Bro kan det vara
lämpligt att förbereda för andra verksam‐
heter i gatuplan. Däremot bedöms ingen
annan användning vara relevant på så sätt
som bostäder är relevant just i detta läge.

Flerbostadshus (tre eller fyra våningar)

Lägre exploatering än planförslaget: små‐
skalighet, men inte effektiv markanvänd‐
ning i enlighet med ÖP och RUFS.

Motivering: i enlighet med omgivande be‐
byggelses skala. Men ger ändå upphov till
hållbarare resor och effektiv markanvänd‐
ning efter platsens förutsättningar (behålla
småskalig karaktär i gamla Bro)

Högre exploatering än planförslaget: skal‐
förskjutning/täthet som inte stöds av kul‐
turmiljöprogrammet. Fler invånare, men
en högre exploateringsgrad kan inte moti‐
veras i detta område med dess småskaliga
karaktär.

Ett genomförande av planförslaget innebär att området saneras och förbereds för flerbo‐
stadshus i tre eller fyra våningar, att parkering tillförs samt dagvattenhantering i dammar.
Verksamheter i bottenplan möjliggörs för att hålla planen flexibel inför framtida behov.
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Det finns tänkbara alternativ som är hållbara i avseende exploateringsgrad och som även
de skulle bidra till sanering av föroreningar samt anläggning av dagvattendammar. Det
avgörande är främst användningen, men sedan gestaltningen, där planförslaget bedöms
skapa flest användbara rekreativa ytor, svarar bäst mot de aspekter som påverkar
människors hälsa och bedöms vara det mest hållbara över tid.

7.4 NOLLALTERNATIV
I MB 6:12 2 st anges att en miljökonsekvensbeskrivning för miljöbedömningen ska
innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen
eller programmet inte genomförs. Detta framskrivna nuläge, eller så kallade nollalternativ,
ska sedan ställas mot övriga alternativ som tas fram.
Om en ny detaljplan inte kommer till stånd kan gällande byggrätter användas. Den
nedlagda växthusverksamheten kan tänkas ligga kvar, men det förfallna växthuset och
omgivande objekt som ligger utspridda inom fastigheterna behöver förr eller senare tas
om hand (det finns t.ex. farligt avfall på fastigheten). I ett så centralt läge i gamla Bro är
det svårt att tänka sig att dessa fastigheter skulle fortsätta vara så outnyttjade, men om så
skulle vara fallet så går det att konstatera att större delen av fastigheten får anses ha
karaktären av en ödetomt. I takt med att Bro tätort växer kan man då tänka sig att
småhusen fortsatt bebos men det blir svårare och svårare att se hur de boendes behov
kan tillgodoses under rådande förhållanden och i ett framtidsscenario då man fortsatt
låter naturen ta över utan att ta hand om förfallet. Det är förstås möjligt med en fortsatt
växthusverksamhet men det bedöms inte som troligt. Kommunen bedömer det också som
troligt att Härnevi skolväg kommer att breddas och utvecklas i framtiden (när antalet
invånare växer och grusvägen inte räcker till) och det skulle rimma väl med en utveckling
av fastigheterna 1:34 m.fl.
Med ett framtida förändrat klimat kan det antas att skyfallen blir kraftigare och att områ‐
det skulle kunna drabbas av ökat flöde, eller kraftigare flödestoppar för Sätrabäcken.
Detta medför ökade risker för urlakning och frisättning av förorenad mark inom området.
Detta skulle kunna medföra att Sätrabäcken lokalt skulle belastas av ökad avrinning med
slamtransporter och föroreningar som i sin tur kan påverka recipienten Mälaren.
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8 KONTROLL OCH UPPFÖLJNING
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras
för uppföljning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan
medföra. Syftet med kontroll och uppföljning är att identifiera negativ påverkan på miljön
och skapa förutsättningar för att kunna avhjälpa den. Vid kontroll och uppföljning är det
främst den betydande miljöpåverkan som ska övervakas.

8.1 KONTROLL OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN
Ett kontrollprogram ska upprättas av exploatören för att säkerställa att försiktighetsmått,
skadeförebyggande åtgärder, miljöhänsyn och åtaganden följs under och efter exploate‐
ringen.
Allmänna bestämmelser om verksamhetsutövarens kontroll finns i MB 26:19. Av detta föl‐
jer:


Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olä‐
genheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.



Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom
egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens
eller åtgärdens påverkan på miljön.



Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller
förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.



För de planerade arbetena har ett förslag till kontrollprogram upprättats enligt
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll i tillämpliga de‐
lar.

Kontrollprogrammets syfte
Kontrollprogrammet syftar till att identifierade miljöeffekter och risker, enligt denna MKB,
hanteras och avhjälps för att minimera risken för en oönskad påverkan på människors
hälsa och miljön. Kontrollprogrammet omfattning och innehåll kommer att fastställas i
samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet kommer att utvecklas under plan‐
processens gång och fastställas innan exploateringen påbörjas.
8 .1 .1

F ÖRS LA G TILL KO NTR OL L PLA N/ KO NT ROLL PR OGR AM



Anläggning av dagvattenanläggningar. Tillsyn av dagvattenanläggning ska ingå i
egenkontrollprogram. Skötselprogram ska tas fram för dammarnas drift. Som un‐
derlag vid projektering och upprättande av driftinstruktion kan trafikverkets pub‐
likation 2015:147 ‐ Öppna vägdagvattenanläggningar användas.



Uppställningsplatser för anläggningsmaskiner väljs så att avrinning inte sker till
diken som vid en olyckshändelse medför läckage av petroleumprodukter eller
andra kemikalier vidare ut till mark och vatten.



Inventera befintlig bebyggelse inom planområdet inför rivning och omhänderta‐
gande av miljöfarligt avfall.
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Upprätta rivningsplan för rivning och omhändertagande av miljöfarligt avfall av‐
seende befintliga byggnader.



Upprätta provtagningsplan för att omhänderta eventuella markföroreningar som
finns under befintlig bebyggelse m.m. Detta utförs efter att den befintliga bebyg‐
gelsen har rivits.

Analys av inträffade incidenter
En orsaksanalys genomförs, korrigerande och förebyggande åtgärder fastställs. Åtgärder
genomförs i samråd med tillsynsmyndigheten. Åtgärderna följs upp.
Avvikelserapportering
Hanteringen sker enligt rutin för avvikelser/tillbud/olyckor hos utföraren. Samtliga avvikel‐
ser hanteras, analyseras och åtgärder vidtas för att minska risken för upprepning av till‐
bud/olyckor/avvikelser. Betydande miljöaspekter samt riskinventeringar uppdateras vid
behov.
Dokumentation
Skriftlig dokumentation genomförs löpande och delges tillsynsmyndigheten.
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Permanent flytt av Ekbackens verksamhet
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar följa rekommendationen från UpplandsBro kommunfastigheter AB att inte renovera Ekbackens förskola.
2. Den verksamhetsflytt som sker från Ekbackens förskola till den nya
Kristallens förskola blir permanent.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har tillsammans med fastighetsägaren Upplands-Bro
kommunfastigheter AB under lång tid arbetat för en renovering av Ekbackens
förskola. En behovsanalys har under hösten 2018 tagits fram av
utbildningskontoret i dialog med verksamheten. Av behovsanalysen framgår att
det finns en rad brister av teknisk karaktär samt att lokalerna inte svarar upp
mot de krav som ställs på en modern förskola.
I januari öppnar Utbildningskontoret en ny förskola inom enheten – Kristallens
förskola. Den blir inflyttningsklar i december och ligger vid Lillsjö badväg.
Utbildningskontoret har planerat att flytta över alla barn inskrivna på
Ekbacken, tillsammans med all personal, till dessa nya lokaler i januari 2020
medan Ekbackens renoveringsbehov utreds.
Detta har nu utretts och fastighetsägaren rekommenderar inte en renovering av
Ekbackens förskola utifrån de förutsättningar som redovisas gällande
funktionalitet, byggtekniska förutsättningar och ekonomi. Då
Utbildningskontoret ser att det rådande platsbehovet finns tillgodosett i och
med att Kristallens förskola öppnar i januari rekommenderas
Utbildningsnämnden att följa fastighetsägarens rekommendationer.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019



Fastighetsägarens rapport Ekbackens förskola

Ärendet
1991 byggde HSB nuvarande Ekbackens förskola som en del av en
bostadsrättförening. I lokalerna har det initialt varit 9 lägenheter. Upplands-Bro
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Datum
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kommun förvärvade fastigheten 2008 och i samband med byggdes den om till
en förskola innehållande fyra avdelningar.
Förskolan har sedan dess varit föremål för underhåll och anpassningar som
bokförts som komponentunderhåll.
En behovsanalys har under hösten 2018 tagits fram av Utbildningskontoret i
dialog med verksamheten. Av behovsanalysen framgår att det finns en rad
brister av teknisk karaktär samt att lokalerna inte svarar upp mot de krav som
ställs på en modern förskola.
Utbildningskontoret har tillsammans med fastighetsägaren Upplands-Bro
kommunfastigheter AB under lång tid arbetat för en renovering av Ekbackens
förskola. En behovsanalys har under hösten 2018 tagits fram av utbildningskontoret i
dialog med verksamheten. Av behovsanalysen framgår att det finns en rad brister av
teknisk karaktär samt att lokalerna inte svarar upp mot de krav som ställs på en
modern förskola.

I januari öppnar Utbildningskontoret en ny förskola inom enheten – Kristallens
förskola. Den blir inflyttningsklar i december och ligger vid Lillsjö badväg.
Utbildningskontoret har planerat att flytta över alla barn inskrivna på
Ekbacken, tillsammans med all personal, till dessa nya lokaler i januari 2020
medan Ekbackens renoveringsbehov utreds.
Detta har nu utretts och fastighetsägaren rekommenderar inte en renovering av
Ekbackens förskola utifrån de förutsättningar som redovisas gällande
funktionalitet, byggtekniska förutsättningar och ekonomi. Då
Utbildningskontoret ser att det rådande platsbehovet finns tillgodosett i och
med att Kristallens förskola öppnar i januari rekommenderas
Utbildningsnämnden att följa fastighetsägarens rekommendationer.

Barnperspektiv
Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens bästa. Att ha väl
utformade lokaler som främjar barns utveckling i linje med
Utbildningsnämndens ramprogram skapar bra förutsättningar för barnens
lärande.

Utbildningskontoret

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef
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1. Fastighetsägarens rapport om Ekbackens förskola
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 Upplands-Bro kommunfastigheter AB
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Dnr:UBKF2019AnHe0151

Datum: 2019-10-08

Om- och tillbyggnad av Ekbackens förskola (Sylta 3:1)
Bakgrund
1991 byggde HSB nuvarande Ekbackens förskola som en del av en bostadsrättförening. I lokalerna har
det initialt varit 9 lägenheter. Upplands-Bro kommun förvärvade fastigheten 2008 och i samband med
byggdes den om till en förskola innehållande fyra avdelningar.
Förskolan har sedan dess varit föremål för underhåll och anpassningar som bokförts som
komponentunderhåll.
En behovsanalys har under hösten 2018 tagits fram av utbildningskontoret i dialog med verksamheten.
Av behovsanalysen framgår att det finns en rad brister av teknisk karaktär samt att lokalerna inte
svarar upp mot de krav som ställs på en modern förskola.

Syfte
Syftet med denna rapport är att skapa ett underlag till beslut för utbildningsnämnden om huruvida en
förstudie ska beställas av Upplands-Bro Kommunfastigheter eller inte.

Byggtekniska förutsättningar
Utifrån behovsanalysen, daterad 2018-09-03, och de brister som påtalas i denna kan konstateras att en
omfattande om- och tillbyggnad behöver vidtas för att få mer ändamålsenliga lokaler samt komma till
rätta med problemen som beskrivs. Det i sin tur innebär att ett nytt byggnadslov kommer att behöva
sökas. Ett nytt byggnadslov innebär i sin tur att nybyggnadskrav ställs. I dessa finns en rad
myndighetskrav inom områden som ventilation, värme, brandskydd och tillgänglighet som måste
uppfyllas.
Det innebär till exempel att ett nytt fläktrum kommer att behöva byggas och att fasad och
vindsbjälklag kommer att behöva tilläggsisoleras.

Funktionalitet
Som nämnts tidigare är Ekbacken initialt inte byggt som en förskola. Det innebär att det är svårt att få
optimalt utformade lokaler för verksamheten. Det kommer därför att behöva göras kompromisser vad
gäller lösningar för till exempel utrymningsvägar. De bärande delarna av konstruktioner skapar i sig
begränsningar för hur planlösningen kan utformas. Vidare kan det handla om en spiraltrappa mellan
planen måste installeras för att uppnå kraven på utrymning vid brand. Då det finns begränsningar i
takhöjden kommer det inte heller att gå att ha nedpendlade ljudabsorbenter, som är betydligt
effektivare för att uppnå gällande ljudkrav. I stället kommer man med största sannolikhet få sätta
absorbenterna i såväl tak som på väggar.

Ekonomi
Då investeringarna, som kommer att krävas för tillfredsställa de behov verksamheten har samt
uppfylla gällande lagkrav, är stora innebär det att planeringshorisonten måste vara lång. Enkelt
uttryckt så får man räkna med att verksamheten ska finnas i lokalerna 10-15 år framåt. Om
investeringen genomförs bör vi se över det interna hyresförhållandet specifikt för detta objekt eftersom
ramavtalet mellan Kommunfastigheter och kommunen har en löpande uppsägningstid om 9 månader.
Den kalkyl som tagits fram är framtagen på ett mycket tidigt stadium i processen. Normalt brukar en
budgetkalkyl tas fram förts i slutet av programfasen och vi har inte ens inlett förstudiefasen som är
fasen innan. Kalkylen ska därför ses som mycket grov och mer som en signal om i vilket härad man
kan hamna utifrån nuvarande antaganden.
Kalkylen visar ett investeringsbehov om 31,5 mnkr för Kommunfastigheter. För utbildningskontoret
motsvarar detta en ökad hyra om 2 300 000 kr/år samt en engångskostnad om 3,5 mnkr. De 3,5 mnkr
motsvarar utrangering av befintliga byggdelar samt storköksutrustning enligt gällande ramavtal.
Vidare innehåller kalkylen inga kostnader avseende förbättring av utemiljön.

Tidplan
Från och med att beslut fattats om att en förstudie ska beställas kan man grovt räkna med att det tar
drygt två år innan om- och tillbyggnaden är klar. Denna uppskattning bygger på att beslut i styrelser
och nämnder inte stoppar upp processen. Grov ser de olika faserna ut så här:
Förstudiefas cirka 4 månader
Beslut utbildningskontoret ej tidsatt
Programfas 4 månader
Beslut i Kommunfastigheters styrelse / Nämndbeslut
ej tidsatt
Projekteringsfas cirka 5 månader

Program- och projekteringsfas skulle
kunna slås samman för att spara tid.
Risken är då att förgävespengen blir
större om man fattar beslut om att
inte går vidare i projektet.

Upphandlingsfas cirka 2 månader
Produktionsfas cirka 12 månader

Reservationer
I dagsläget har vaken en brandskyddskonsult eller en konstruktör anlitats. Då vi inte heller tillgång till
konstruktionsritningar kommer förstörande åtgärder att behöva vidtas för att fastställa att de tekniska
förutsättningarna finns för att göra de planerade åtgärderna. Ett exempel är fläktrummets placering och
huruvida gällande konstruktion tål att det placeras på plan 2.

Att ta ställning till
I kalkylen ingår tillbyggnad om 200 m² för att uppfylla den standard som idag finns i kommunens
ramprogram om 10 m² per förskolebarn. Finns möjligt att kompromissa med denna standard?

Förslag till beslut
Utifrån ovan redovisade förutsättningar vad gäller funktionalitet, byggtekniska förutsättningar och inte
minst ekonomi rekommenderar vi inte investeringen i Ekbackens förskola. Det blir ännu svårare att
rekommendera mot bakgrund av att resultatet efter investeringen inte kommer att bli helt
tillfredsställande utifrån de förutsättningar Ekbacken har. Om- och tillbyggnaden uppgår till cirka
34 000 kr/m². Detta kan jämföras med nyproduktion, som uppgår till cirka 40 000 kr/m².

Dag som ovan
Ann Hermansson Alm

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

2019-11-19

Vår beteckning

UN 19/0631

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2020 Utbildningsnämnden
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 2020 fördelat på
verksamhetsnivå enligt bilaga 1 i kontorets förslag den 27 november
2019.
2. Utbildningsnämnden fastställer ersättningsbelopp för 2020 för
pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, och
skolbarnsomsorg enligt bilaga 2 i kontorets förslag den 27 november
2019.
3. Utbildningsnämnden fastställer prislista 2020 för obligatorisk särskola
enligt bilaga 3 i kontorets förslag den 27 november 2019.
4. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens
gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov.

Sammanfattning

Utbildningskontoret har gjort ett förslag till verksamhetsplan för 2020 med
utgångspunkt från Kommunstyrelsens förslag till beslut om budgetramar.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2019



Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden för 2020 med bilagor

Ärendet

Under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer budgeten för 2020 vid
sitt sammanträde 27 november i linje med Kommunstyrelsens förslag tilldelas
Utbildningsnämnden 707 800 tkr.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslaget till verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2020 är fördelat på
verksamhetsnivå. Till pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, öppen
verksamhet, grundskola och grundsärskola gäller beslutad peng som fördelas
till enheterna månadsvis per barn/elev.
Fördelning på verksamhetsnivå
Förslaget till verksamhetsplan på verksamhetsnivå innebär att den totala ramen
enligt kommunfullmäktiges beslut har delats upp på olika

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

2019-11-19

Vår beteckning

UN 19/0631

verksamhetsområden. Av bilagan framgår övergripande och verksamhetsvisa
mål och uppdrag.
Prislista förskole-/skolpeng
Fastställda ersättningsbelopp 2020 för pedagogisk omsorg, förskola,
förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg enligt förslag i bilaga 2. Gäller
kommunala och enskilda utförare.
Prislista grundsärskola
Grundpeng samt tilläggsbelopp till grundsärskolan.

Barnperspektiv
Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens bästa.

Utbildningskontoret

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Bilagor
1. Verksamhetsplan 2020 Utbildningsnämnden
2. Prislista barn – och eleversättningar 2020
3. Prislista för grundsärskolan 2020
Beslut sänds till
 Kommunledningskontoret

2 (2)

Verksamhetsplan 2020
Utbildningsnämnden
2020

Innehållsförteckning
1

Ansvarsområde och organisation ......................................................................... 3

2

Verksamhetsåret 2020 ......................................................................................... 4

3

Prioriterade områden med mål och indikatorer .................................................... 5
3.1 Lustfyllt lärande ........................................................................................................ 5
3.2 Valfrihet och konkurrensneutralitet .......................................................................... 7

4

Ekonomi .............................................................................................................. 9
4.1 Driftbudget 2020....................................................................................................... 9
4.2 Investeringsbudget .................................................................................................... 9
4.3 Förändringar i taxor och ersättningar...................................................................... 10
4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna ........................................................... 10

Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2020

2(13)

1

Ansvarsområde och organisation

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola,
barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem
samt för kostverksamheten i kommunen. All pedagogisk omsorg är sedan 2013 i enskild
regi.
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.
Vid ingången av 2019 är verksamheterna organiserade enligt följande:
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Sedan augusti 2015 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 en centralt elevhälsa, modersmålsundervisning, samt
kommunens kostenhet.
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens
verksamheter är cirka 900 personer.
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2

Verksamhetsåret 2020

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
Rektorer, förskolechefer och annan förskole- och skolpersonal är de viktigaste
byggstenarna för att skapa en förskola och skola i toppklass. Vi ska tillvarata deras
kunskap och erfarenhet och ge dem möjlighet att utvecklas vidare. Samtidigt ska
förskolan och skolan vara så attraktiv att den lockar till sig och behåller kompetent
personal. Vi ska ligga i framkant i den digitala pedagogiska utvecklingen.
Det är mycket viktigt att hjälpa och stödja barn i behov av särskilt stöd och barn i
utanförskap eller som riskerar att hamna där. Genom att tidigt hjälpa dessa barn sparas
mycket personligt lidande och vi investerar långsiktigt i deras utveckling vilket leder till
lägre framtida kostnader.
Det är rektorer, förskolechefer och annan förskole- och skolpersonal som vet bäst vad
som krävs för att förbättra just sin verksamhet. Vi vill därför fortsätta att öka skolornas
och förskolornas självbestämmande och ge dem större möjligheter att utveckla
verksamheterna utifrån varje skolas och förskolas förutsättningar. De ska kunna, så
långt som möjligt, välja vilka tjänster som de ser behov av. På så sätt fortsätter vi att
föra över mer av beslutsfattandet till förskolorna och skolorna.
Ekonomin måste vara i balans. Under 2019 har vi behövt hantera underskott från
tidigare år som fortfarande har en kvardröjande effekt.
Under 2019 genomfördes en genomlysning av kommunens barnomsorg på obekväm
arbetstid (Nattomsorg). Kostnaderna per barn har varit väldigt höga. Under 2020
kommer vi fortsätta att arbeta för en mer kostnadseffektiv lösning.
Det krävs ett fortsatt systematiskt arbete för att internt generera mer barn- och elevnära
resurser.
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3

Prioriterade områden med mål och indikatorer

Övergripande mål:

3.1 Lustfyllt lärande
Beskrivning
Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: “I Upplands-Bro skapas lust till
lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare.”
Den förändrade befolkningsstrukturen innebär även att antalet barn och unga ökar
kraftig vilket leder till ökade behov inom förskola, grundskola och gymnasieskola.
Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara
uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan
har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i
undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Utbildningen ska utgå
från varje elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande.
Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2020.

Nämndmål:

3.1.1 Kunskapslyft
Beskrivning

Vägen till kunskapslyft går genom kompetenta och erfarna rektorer, lärare,
förskolechefer, förskollärare och annan förskole- och skolpersonal. Att attrahera och
behålla kompetent och erfaren personal är den viktigaste grunden för att förbättra
möjligheten att öka barns och elevers kunskapsinhämtning. För att klara det behövs
konkurrenskraftigare anställningsvillkor bättre arbetsmiljö i förskola och skola samt
ökat fokus på bättre ledarskap.
Varje skola och förskola ska ges ökat självbestämmande vilket ökar skolpersonalens
möjligheter att påverka. Det är en byggsten för att skapa en attraktiv arbetsplats, och
ökad trivsel bland förskole- och skolpersonalen spiller ofta över till barn och elever.
Kunskapslyftet ska säkras genom att öka andelen pedagogisk personal.
Samverkan med det lokala näringslivet ska öka för att ge elever bättre möjlighet till
praktikplatser.
Under 2019 genomfördes enligt budget en studie av tvålärarsystem, lärarassistenter och
liknande stödinsatser. Arbetet ledde fram till en ”Upplands-Bro modell”. Tonvikten
ligger på klassmentorer som stödjer undervisande lärares arbete på plats i klassrummet,
så att lärare kan fokusera mer på undervisningen. Modellen har provats med framgång i
exempelvis Lycksele. Under 2020 kommer ett större pilotprojekt att startas i UpplandsBro.
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Målvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Andelen elever som klarar kunskapskraven i svenska i årskurs
1.

90%

95%

100%

Andel elever som nått kravnivån på nationella proven i åk 3

75%

78%

80%

Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 6

87%

90%

92%

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 6

225

230

235

Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 9

87%

90%

92%

Genomsnittligt meritvärden i årskurs 9

250

255

260

Andel elever som är behöriga till nationellt program på
gymnasiet

92%

95%

97%

Indikatorer

Nämndmål:

3.1.2 Ökad trygghet, ordning och studiero
Beskrivning

I förskolan och skolan ska alla barn och elever känna sig trygga. Det ska vara en plats
där alla kan vara sig själva och accepteras som de är. Våld, hot, kränkningar och
mobbing är oacceptabelt och ska med kraft motarbetas. Studiero samt ordning och reda
är viktiga faktorer för att öka motivation och resultat. Samarbetet mellan skola,
socialtjänst och polis ska fortsätta att stärkas. Förskolan och skolan är viktiga för social
integration. Sociala team i samverkan med socialtjänsten har startats under 2019 för att
stödja elever med problematisk skolfrånvaro. Det arbetet fortsätter 2020 samtidigt som
vi ska finna fler sätt att arbeta förebyggande och främjande för att öka tryggheten samt
öka lusten att lära.
Det är viktigt att främja barns och elevers fysiska samt psykiska hälsa. Det krävs tidiga
insatser för att varje barn långsiktigt ska kunna utvecklas efter sina individuella
förmågor. Det är mycket viktigt att hjälpa och stödja barn i behov av särskilt stöd,
särskilt begåvade barn och andra barn som är i utanförskap eller riskerar att hamna i
utanförskap.
Vi har under 2019 startat upp arbetet med ett ”NPF-spår”. Likt Språkspåret, som finns
på Finnstaskolan, ska NPF-spåret samla lärarkompetens inom området. Målet är att
använda kommunens pedagogiska kompetens så effektivt som möjligt, för att ge elever
med NPF diagnos bättre möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Vårdnadshavare
får möjlighet att ansöka om plats för sina barn på NPF-spåret.
Även om det är svårt att ställa diagnoser på barn i låg ålder ser vi även behov av
motsvarande satsningar inom förskolan. Detta arbete pågår framgångsrikt på Råby
förskola, men vi vill utvidga möjligheten för fler barn. Hur denna satsning bäst kan
utformas ska utredas under våren 2020 med avsikt att sedan implementeras under
hösten.
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Målvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är trygga i
förskolan

97%

100%

100%

Andel elever som känner sig trygga i skolan enligt NKIundersökning

90%

92%

95%

Andel elever som har studiero i skolan enligt NKI-undersökning

90%

92%

95%

Ogiltig frånvaro i kommunens grundskolor.

1,8%

1,5%

1,2%

Indikatorer

Övergripande mål:

3.2 Valfrihet och konkurrensneutralitet
Beskrivning
För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “I Upplands-Bro finns förutsättningar
för valfrihet och konkurrensneutralitet.”
Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare. I Upplands-Bro
ska invånare få välja förskola och skola till barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg
som är aktuell. I Upplands-Bro ska det finnas en mångfald av utförare tillsammans med
höga kvalitetskrav på utförare i välfärden. Valfrihet Upplands-Bro strävar efter att
inrätta olika valfrihetssystem för olika typer av tjänster.
Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar
verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och regional
näringslivsutveckling. Både lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om
valfrihetssystem LOV, möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro
köps från privata utförare. Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande
år. Genom upphandlingar och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad
konkurrens.

Nämndmål:

3.2.1 Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats
Beskrivning

Barn och elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Alla är olika – det är därför
viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett bra urval av förskolor och skolor där
barn och elever kan få utvecklas utifrån olika preferenser och behov. Att fritt kunna
välja skola och förskola ska vara en självklarhet.
Upplands-Bros skolor måste bli attraktivare; både som läroplats för eleverna och som
arbetsplats. Vi ska öka elevers engagemang i arbetet med att förbättra skolans läromiljö.
Förskolor och skolor ska behandlas lika och med stor öppenhet, oberoende av om de är
kommunala eller fristående. Det gäller allt från exempelvis nyttjande av
gymnastikhallar till möjlighet att etablera verksamhet i nybyggda lokaler. Kommunen
ska verka för att fristående skolor och förskolor etablerar sig vid nybyggnation av
förskole- och skollokaler.
Prognoser visar på fler barn och elever kommande år. Det ställer krav på kapacitetsförstärkningar av förskole- och skolplatser i motsvarande omfattning. Det krävs en
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bättre resursanvändning, med bibehållen eller ökad kvalitet, som gynnar barn och
elevers lärande.
Etablering av fristående verksamheter är en viktig del för att klara behovet av förskoleoch skolplatser.
Vi uppmuntrar våra skolor och förskolor att profilera sig och vi ger de kommunala
skolorna och förskolorna frihet att utveckla sin verksamhet utifrån de förutsättningar de
har i den enskilda verksamheten. Kvaliteten ska vara så hög att allt fler söker sig till
Upplands-Bros skolor.
Fysisk aktivitet är viktig för välbefinnandet och inlärningsförmågan. Fysiska
rastaktiviteter finns på kommunens skolor vilket vi ser positivt på. Vi välkomnar även
ett ökat samarbete med idrottsföreningar för att öka aktivitetsnivån bland eleverna.
I december 2019 kommer vi hålla en första workshop dit rektorer från fristående samt
kommunala skolor och förskolor bjudits in tillsammans med politiker från alla partier i
Utbildningsnämnden. Resursfördelningen mellan grundpeng, socioekonomisk viktning,
tilläggsbelopp och liknande kommer då ses över. Syftet är att ta fram en modell med
bred politisk förankring, för långsiktighet, som ger barn likvärdiga möjligheter och
samtidigt minskar administrativa arbetet på förskolor och skolor, till förmån för barn
och elever. Målet är att resursfördelningsmodellen implementeras budgetåret 2021.

Målvärde
2021

Målvärde
2022

82

84

86

Personalomsättning i kommunens förskolor och skolor

13%

12%

11%

Sjukfrånvaro i kommunens förskolor och skolor

6%

6%

5%

Indikatorer

Målvärde
2020

Andel barnplatser fristående förskolor i kommunen

22%

Andel elevplatser i fristående skolor i kommunen

12%

Medarbetarundersökning hos personal
NKI-undersökning hos elever
NKI-undersökning hos vårdnadshavare
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4

Ekonomi

4.1 Driftbudget 2020
Kostnader 2020

Avskrivningar
2020

Internränta
2020

Intäkter
2020

Budget
netto
2020

Budget
netto 2019

Förändring

6 700

0

0

322

6 378

7 237

-859

Förskola/Öppen förskola

261 166

1 800

200

36 322

226 844

216 579

10 265

Grundskola/Fritidshem

484 818

6 600

734

59 378

432 774

405 958

26 816

Grundsärskola

33 581

220

10

170

33 641

29 641

4 000

Gemensam verksamhet

10 188

0

0

2 025

8 163

12 646

-4 483

796 453

8 620

944

98 217

707 800

672 061

35 739

Tkr
Pedagogisk
omsorg/nattomsorg

Summa

4.1.1 Prestationer/Nyckeltal
Verksamhet antal barn/elever

Vt 2020

Ht 2020

Snitt 2020

Snitt 2019

Förändring

37

37

37

37

0

Pedagogisk omsorg
Nattomsorg

8

8

8

8

0

Förskola 1-5 år

2 040

1 987

2 014

1 969

45

Fritidshem 6-9 år

1 560

1 578

1 569

1 510

59

Förskoleklass
Grundskola

447

448

448

443

5

3 670

3 792

3 731

3 596

135

52

60

56

48

8

Grundsärskola

4.2 Investeringsbudget
Ombudgeterade projekt från 2019 *)
Tkr

År 2019

Larm och säkerhet (preliminär)

1 000
1 000

Summa
*) Uppskattad kvarvarande budget på ej slutförda projekt 2019,
redovisning sker i årsredovisning för år 2019

Investeringsprojekt
År 2020

År 2021

År 2022

Avskrivningstid antal år

Avskrivning
per år

IKT-satsning förskolor och skolor

2 000

2 000

2 000

3

1 070

Inventarier och utrustning förskolor och
skolor

2 000

2 000

2 000

10

230

Inventarier nya lokaler

2 700

1 700

3 000

10

200

Larm och säkerhet

1 000

2 000

2 000

15

150

Modernisering av kök, utrustning

1 000

1 000

1 500

10

120

0

0

1 000

15

8 700

8 700

11 500

Tkr

Upprustning av utomhusmiljö
Summa
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Kommentarer investeringsprojekt

Implementering av modern teknik och IKT-verktyg i våra förskolor och skolor.
Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar hos
förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
Förskolor och skolor behöver investera i nya larm och andra trygghetsförebyggande
åtgärder.
Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från mottagningskök till
tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar
Ekonomiskt avdrag för allmän förskola, för barn som har mer tid i förskolan än den tid
som är berättigad inom allmän förskola. Utbildningskontoret har varit i kontakt med
Skolverket inför detta förslag om ändring till 25% av maxtaxan.

4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna
Pedagogisk omsorg
För närvarande finns sex pedagogisk omsorg i enskild regi. Barnomsorg på kvällar,
nätter och helger sker i kommunens regi på Ekhammar förskola i Kungsängen.
Nämnden har givit Utbildningskontoret i uppdrag att erbjuda nattomsorgen i enskild
regi från 2020. I nuvarande kommunala omsorg finns krav på dubbel bemanning oavsett
antal närvarande barn. En viss kostnadsminskning beräknas när verksamheten, utan
krav på dubbelbemanning vid färre antal sovande barn, sker hos annan huvudman.
Barnpengen för pedagogisk omsorg höjs med 2 %.
TKR

Kostnad 2020

Intäkt 2020

Netto 2020

Netto 2019

Förändring

Peng 1-2 år, 116 506 kr/år

1 631

0

1 631

2 342

-711

Peng 3-5 år,

94 057 kr/år

2 069

0

2 069

1 475

594

Statsbidrag momsersättning

0

222

-222

-229

7

3 000

3 864

-864

Pedagogisk omsorg

Nattomsorg
Statsbidrag Nattomsorg
Summa pedagogisk omsorg

3 000
0

100

-100

-215

115

6 700

322

6 378

7 237

-859

Förskola och öppen förskola
I kommunen finns 18 förskolor i kommunens regi och 8 fristående förskolor.
Tillsynsansvar över fristående förskolor ingår också i Utbildningsnämndens
ansvarsområde. Ca 15 % av Upplands-Brobarnen går i förskolor med andra utförare.
Öppna förskolor i kommunens regi finns i Bro och Kungsängen.
I januari 2020 öppnas nya kommunala förskola Kristallen. Mot slutet av året står
kommunala förskolan Ringblomman färdig. Bägge förskolorna är belägna i
Kungsängen.
Barnpengen för förskolan höjs med 2 %.
Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2020
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TKR

Kostnad 2020

Intäkt 2020

Netto 2020

Netto 2019

Förändring

Förskola
Peng 1-2 år,

143 072 kr/år

88 717

0

88 717

83 459

5 259

Peng 3-5 år,

112 006 kr/år

156 081

0

156 081

150 879

5 202

-800

0

-800

-775

-25

Enskilda förskolor avdr taxa
Momsersättning enskilda

2 400

2 400

0

0

0

Föräldraavgifter

0

19 974

-19 974

-19 174

-800

Försäljning av förskoleplatser

0

400

-400

-700

300

160

155

5

0

6 770

6 770

0

6 097

-6 097

-6 365

268

825

-873

-825

-48

5 400

5 400

0

0

0

AMS-bidrag personal

260

260

0

0

0

VFU, lärarstudenter

165

165

0

0

0

Statsbidrag lärarlöner

801

801

0

0

0

3 260

0

3 260

3 156

104

263 214

36 322

226 844

216 579

10 265

Olycksfallsförsäkringar
Tilläggsbelopp

160
6 770

Statsbidrag
Maxtaxa barnomsorg
Maxtaxa kvalitetssäkring
Statsbidrag mindre
barngrupper

Öppna förskolor
Drift av 2 öppna förskolor
Summa förskola och öppen
förskola

Grundskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet
I kommunen finns 10 kommunala grundskolor, vilka inkluderar förskoleklasser,
fritidshem samt öppen fritidsverksamhet. Ca 16 % av Upplands-Broeleverna går i
skolor med andra utförare. 3 fristående grundskolor finns i kommunen.
Elevpengen höjs enligt följande:
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet: 2 %
Grundskolan åk F-9: 2 %
TKR

Kostnad 2020

Intäkt 2020

Netto 2020

Netto 2019

Förändring

43 826 kr/år

17 671

0

17 671

17 002

669

Peng 7-9 år, 37 757 kr/år

44 044

0

44 044

41 273

2 771

424

424

0

0

0

10 985

-10 985

-9 571

-1 414

135

-135

-135

0

12 015

0

12 015

10 625

1 389

58

58

0

0

0

570

120

450

450

0

2 032

-2 032

-2 259

227

873

-873

-825

-48

Fritidshem
Peng 6 år,

Momsersättning friskolor
Föräldraavgifter
Försäljning av fritidshemspl.
Öppen fritidsverksamhet
Ersättning "fritidsklubb"
Momsersättning friskolor
Dagkoloni Hällkana
Statsbidrag
Maxtaxa barnomsorg
Maxtaxa kvalitetssäkring
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TKR

Kostnad 2020

Intäkt 2020

Netto 2020

Netto 2019

Förändring

21 365

0

21 365

20 712

653

Peng åk 1-3, 62 865 kr/år

83 453

0

83 453

77 965

5 488

Peng åk 4-6, 75 526 kr/år

94 861

0

94 861

89 409

5 451

Peng åk 7-9, 91 275 kr/år

104 738

0

104 738

100 540

4 198

2 400

2 400

0

0

0

4 500

-4 500

-4 500

0

7 900

800

7 100

5 100

2 000

Tilläggsbelopp svenska som
andraspråk

12 571

0

12 372

10 100

2 272

Modersmål,

11 139

0

11 139

10 478

661

28 349

0

28 349

28 349

0

Skolskjutsar Resursteam

7 150

0

7 150

5 150

2 000

Skolskjutsar Ordinarie

Grundskola
Peng F-klass,

47 742 kr/år

Momsersättning friskolor
Försäljning av skolplatser
Tilläggsbelopp nyanlända

9 440 kr/år

Tilläggsbelopp extraordinära
stödbehov

6 430

0

6 430

5 930

500

Offentligt skyddat arbete

500

0

500

500

0

Olycksfallsförsäkringar

780

0

780

780

0

Karriärtjänster

2 800

2 800

0

0

0

Lågstadiesatsningen

2 800

2 800

0

0

0

Läxhjälp

2 400

2 400

0

0

0

Likvärdig skola

13 900

13 900

0

0

0

Lärarassistenter

2 600

2 600

0

0

0

350

350

0

0

0

3 800

3 800

0

0

0

200

200

0

0

0

2 600

2 600

0

0

0

200

200

0

0

5 400

5 400

0

0

492 152

59 377

432 774

405 958

Statsbidrag

Nyanlända, utökad
undervisningstid
Personalförstärkning
specialpedagog
VFU, lärarstudenter
AMS,Trygghetsanställningar
Migrationsverket asylsökande
Lärarlönelyftet
Summa grundskola,
fritidshem och öppen
fritidsverksamhet

26 816

Grundsärskola
Kommunens grundsärskola bedrivs vid Ekhammarskolan och Härneviskolan. Ca 25 %
av Upplands-Broeleverna går i skolor i andra kommuner.
Elevpengen för grundsärskolan höjs med 2 %.
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TKR

Kostnad 2020

Intäkt 2020

Netto 2020

Netto 2019

Förändring

29 641

0

29 641

26 641

3 000

4 000

0

4 000

3 000

1 000

Momsersättning friskolor

170

170

0

0

0

Summa grundsärskola

33 811

170

33 641

29 641

4 000

Grundsärskola
Elevpeng enligt 5 nivåer
Skolskjutsar

Gemensam verksamhet
Utbildningsnämndens gemensamma verksamheter utgör till största delen
stödverksamhet till förskolor och skolor och finansieras via barn- och elevpengen.
Resterande delar som inte betalas av skolpengen avser ett kommunövergripande
huvudmannaskap.
Kostenhet
Tillagning av mat enligt livsmedelsverkets rekommendationer om näringsintag, sker i
två produktionskök för distribution till förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och
gymnasiet.
Resursenheten
Resursenheten är en övergripande enhet. Från 2020 ingår modersmål och mottagande av
nyanlända. I övrigt svarar enheten för medicinska elevhälsan för grundskolan samt stöd
till förskola, skola och skolbarnsomsorg i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
Stödet sker i form av handledning, konsultation och fortbildning samt samordning av
det förebyggande arbetet. I enhetens uppgifter ingår att besluta om tilläggsbelopp i
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola.
Utbildningskontor/stab
Centrala delen av Utbildningskontoret svarar för upplysningar om verksamheten till
allmänheten, ärendeberedning till Utbildningsnämnden, ekonomisk planering och
uppföljning, uppföljning och utveckling av verksamheterna, samordning av
verksamhetsförlagd lärarutbildning i kommunen, skolval, fastighetsfrågor, skolskjutsar,
ansökningar och avgifter för kommunal barnomsorg, tillsyn av fristående barnomsorg
m.m. Kontoret utgör också för stöd till enhetschefer inom förvaltningens verksamheter.
Centrala kostnader har minskats för att mer resurser istället ska kunna läggas ut närmare
verksamheterna. Detta har bl.a. möjliggjorts genom att slå samman Resursteamet och
Modersmålsenheten till en enhet. Samt besparingar på Utbildningskontoret och
Kostenheten.
SUM GEMENSAM VERKS
Centrala OH-kostnader

Kostnad 2020

Intäkt 2020

Netto 2020

Netto 2019

Förändring

10 188

2 025

8 163

12 646

-4 483
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1
BILAGA 2

2019-11-26

Utbildningskontoret

Utbildningsnämnden
Ersättningsbelopp 2020 (pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem,
grundskola)
Ersättningen består normalt av ett grundbelopp, peng. Tilläggsbelopp kan sökas för
barn/elever med extraordinära stödbehov. För grundskolan kan tilläggsbelopp sökas även för modersmål,
svenska som andraspråk och nyanlända elever.
Bidragen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten av motsvarande slag.

ÅR

VERKSAMHET

Grundbelopp

År
Verksamhet i kommunal regi
1-2 år Pedagogisk omsorg
120 442
3-5 år Pedagogisk omsorg
96 133
1-2 år Förskola
143 072
3-5 år Förskola
112 006
3-5 år Allmän förskola, 525 tim
34 497
6 år
Fritidshem
43 826
7-10 år Fritidshem
37 757
Öppen fritidsverksamhet
9 566
Enskild regi (egen avgiftsdeb.)
1-2 år Pedagogisk omsorg *
116 059
3-5 år Pedagogisk omsorg*
93 744
1-2 år Förskola*
138 519
3-5 år Förskola*
108 976
3-5 år Allmän förskola, 525 tim
36 567
6 år
Fritidshem*
39 103
7-10 år Fritidshem*
32 585
Öppen fritidsverksamhet
10 139
Enskild regi (inkl gemensam kö)
1-2 år Pedagogisk omsorg
127 669
3-5 år Pedagogisk omsorg
101 899
1-2 år Förskola
151 614
3-5 år Förskola
118 726
3-5 år Allmän förskola, 525 tim
36 567
6 år
Fritidshem
46 539
7-10 år Fritidshem
40 021
Öppen fritidsverksamhet
10 139

varav
lokaler

Belopp
varav**
varav
2020 per
admin.3% moms 6% månad

19 400
19 400
5 432
5 162
5 162
1 845

3 508
2 800
4 167
3 262
1 005
1 276
1 100
98

10 037
8 011
11 923
9 334
2 875
3 652
3 146
797

19 400
19 400
5 432
5 162

3 508
2 800
4 167
3 262
1 005
1 276

7 227
5 768
8 292
6 718
2 037
2 474

9 672
7 812
11 543
9 081
3 047
3 259

5 162
1 845

1 100
98

2 128
546

2 715
845

19 400
19 400
5 432
5 162
5 162
1 845

3 508
2 800
4 167
3 262
1 005
1 276
1 100
98

6 980
5 571
8 292
6 719
2 037
2 474
2 128
546

10 639
8 492
12 634
9 894
3 047
3 878
3 335
845

*Verksamhet i enskild regi inom Upplands-Bro kommun debiterar själv barnomsorgstaxa, nettopeng
utbetalas.
**Administration öppen verksamhet är 1 %
Till ovanstående belopp kan ansökas om tilläggsbelopp för barn med behov av extraordinärt stöd.
Tilläggsbeloppet söks enligt särskilda anvisningar.

2

ÅR

VERKSAMHET

Skolor i kommunal regi
Förskoleklass
Grundskola
Grundskola
Grundskola
Friskolor
F
Förskoleklass
åk 1-3 Grundskola
åk 4-6 Grundskola
åk 7-9 Grundskola
F
åk 1-3
åk 4-6
åk 7-9

Grundbelopp

varav
lokaler

Belopp
varav
varav
2020 per
admin.3% moms 6% månad

47 742
62 865
75 526
91 275

6 198
10 820
12 320
17 470

1 397
1 840
2 210
2 671

50 607
66 638
80 058
96 750

6 198
10 820
12 320
17 470

1 474
1 941
2 332
2 818

3 979
5 239
6 294
7 606
2 865
3 772
4 532
5 476

4 217
5 553
6 671
8 063

Till ovanstående belopp kan ansökas om tilläggsbelopp:
Tilläggsbeloppet ska utgå för enskilda elever i behov av extraordinära stödåtgärder, och för elever som har
rätt till modersmålsundervisning, svenska som andraspråk eller är nyanlända.

Tilläggsbelopp enligt särskilda anvisningar
a) tilläggsbelopp för mycket extraordinära stödinsatser
Ansökan görs på särskild blankett och ställs till Resursteamet.
b) tilläggsbelopp för modersmålsundervisning
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas
modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.
Modersmålsansvarige kommer att handlägga ansökningar om modersmål. Enskilda utförare,
interkommunala utförare eller andra utförare som inte kan nyttja den modersmålsundervisning som
organiseras av modersmålsansvarig i kommunen har rätt att ansöka om tilläggsbelopp för
modersmålsundervisning. För modersmålsundervisning utgår ersättning om undervisningen pågår minst 60
min/vecka. Till skolor som har ett annat språk än svenska som särskild profil utgår ersättningen för
modersmålsundervisning endast för annat språk än ”profilspråket”.
Tilläggsbelopp 9 440 kr per elev/år (friskolor + moms 6 %).
c) tilläggsbelopp för nyanlända
En individinriktad resurs kan sökas för nyanlända i upp till 4 år från det att eleven började skolan i Sverige.
Resursen avser även att täcka studiehandledning på modersmålet, vilket är obligatorisk stödundervisning
som syftar till att eleven ska nå målen i de obligatoriska ämnena.
Tilläggsbelopp per elev och antal år i Sverige (friskolor + moms 6%):
1:a året i Sverige 43 000 kr, 2:a året 31 000kr, 3:e året: 12 000 kr, 4.e året 8 000 kr
Eventuellt erhållna statsbidrag för asylsökande elever avräknas från tilläggsbeloppet.
d) tilläggsbelopp för svenska som andraspråk
Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en funktionell
behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har.
För elever som deltar i sådan undervisning kan en individinriktad resurs sökas. Denna är uppdelad i två
nivåer; 1. Inga kunskaper i svenska 2. Kunskaper på nybörjarnivå.
Tilläggsbelopp per elev och år (friskolor + moms 6%):
Inga kunskaper = 42 800 kr, nybörjarnivå = 24 500 kr
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Beslut om tilläggsbelopp för grundsärskola 2020
I samband med att beslutet om mottagande i skolformen fattas, görs en
placering i behovsgrupp för den aktuella eleven. Behovsgruppsindelningen är
konstruerad utifrån kriterier som är avgörande för hur mycket pedagogiskt stöd
eleven behöver, hur miljön behöver läggas tillrätta och hur behovet av
hjälpmedel ser ut. Inom varje behovsgrupp finns naturligtvis en stor spridning.
För samtliga elever ges ett grundbelopp som är lika stort oavsett behovsgrupp.

Grundsärskola

Grundbelopp/år

Månad

åk 1-3

62 865

5 239

åk 4-6

75 526

6 294

åk 7-9

91 275

7 606

Fritidshem

37 757

3 146

Tilläggsbelopp/år
Behovsgrupp 1

250 091

20 841

Behovsgrupp 2

316 292

26 358

Behovsgrupp 3

382 493

31 874

Behovsgrupp 4

467 608

38 967

Behovsgrupp 5

Individuell prövning

Fritidshem
Behovsgrupp 1

125 046

10 421

Behovsgrupp 2

158 146

13 179

Behovsgrupp 3

191 247

15 937

Behovsgrupp 4

233 804

19 484

Behovsgrupp 5

Individuell prövning

1

Kriterier för behovsgruppering av elever som mottas i grundsärskolan:
De kriterier som ligger till grund för behovsgruppsindelningen är:
 Omfattningen/nivån av utvecklingsstörning, beskrivs vanligen i
utredningarna inför mottagandet som lindrig, måttlig eller grav.
 Förekomsten av en eller flera andra funktionsnedsättningar.
 Förekomsten av andra svårigheter som till exempel allvarliga
psykiska problem, beteendestörningar som självdestruktivitet eller
starkt utagerande eller liknande.
De fem behovsgrupperna kan beskrivas enligt följande:
1. Elever med lindrig utvecklingsstörning utan ytterligare
funktionsnedsättningar eller svårigheter.
2. Elever med lindrig utvecklingsstörning med lätta ytterligare
funktionsnedsättningar eller svårigheter, samt elever måttlig
utvecklingsstörning utan eller med lätta ytterligare
funktionsnedsättningar eller svårigheter.
3. Elever med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning
med måttliga ytterligare funktionsnedsättningar eller
svårigheter.
4. Elever med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning
med tillägg av en eller flera grava funktionsnedsättningar
eller svårigheter.
5. En numerärt mycken liten femte behovsgrupp utgörs av
elever med extraordinärt komplicerade svårigheter på grund
av funktionsnedsättningar och andra svårigheter.
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Utbildningskontoret
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Ansökan till sociala investeringsfonden Upplands-Bromodellen
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden överlämnar ansökan om medel från den sociala
investeringsfonden till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Bifogat finns Utbildningskontorets ansökan till kommunens sociala
investeringsfond.
Sedan våren 2019 pågår ett arbete inom Utbildningskontoret att utreda och
genomföra en ny arbetsmodell på våra grundskolor. Grundidén är att
arbetsuppgifter som ligger utanför lärarnas kompetensområde, men som är en
viktig del av grundskolans uppdrag, skall utföras av annan personal med rätt
kompetens för de arbetsuppgifterna. Dessa arbetsuppgifter rör till stor del
elevers psykosociala utveckling. De funktioner som ska utföra dessa
arbetsuppgifter kallar vi, i modellen, klassmentorer. Lärarna kommer istället att
kunna ägna mer tid till undervisning. Detta sätt att organisera verksamheten
inom grundskolan benämner vi ”Upplands-Bromodellen”.

Beslutsunderlag


Ansökan till den sociala investeringsfonden -Upplands-Bromodellen
daterad 20 november 2019



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2019

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I Upplands-Bro finns, sedan våren 2019, en arbetsgrupp med lärare, rektorer,
de båda lärarfacken, samt arbetsgivarrepresentant (verksamhetschef skola) som
tagit fram det beslutsunderlag som krävs för att förverkliga UpplandsBromodellen.
Till läsåret 2020/2021 är tanken att starta ett försök (pilot) med modellen som
skall omfatta alla tre stadier i grundskolan. De skolor som ingår i pilotförsöket
är Brunnaskolan (åk F-3), Ekhammarskolan (åk 4–6) samt Broskolan (åk 7–9).

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

2019-11-19

Vår beteckning

UN 19/0634

För att ytterligare förankra piloten har samtliga lärare på dessa tre skolor fått
svara på vilka områden de ser kan vara arbetsuppgifter som skulle kunna
utföras av annan personal.
Parallellt med detta har verksamhetschef skola tagit fram ett
beräkningsunderlag för vad det skulle innebära ekonomiskt om vi inför en ny
funktion på våra skolor, samtidigt som vi renodlar lärarens uppdrag med mer
undervisning. Upplands-Bromodellen syftar i första hand till att en ny
personalkategori kan utföra arbetsuppgifter som rör elevernas psykosociala
situation, skapa lugn i klassrummen och arbeta med värdegrundsfrågor.
Projektet bidrar i första hand till två av Utbildningsnämndens mål:


Ökad trygghet, ordning och studiero



Alla elever ska ha minst godkänt betyg i alla ämnen

Utbildningskontoret finansierar projektet via Statsbidrag för lärarassistenter
och Statsbidrag för Likvärdig skola en summa på 4 000 000 SEK, utöver detta
saknas ytterligare finansiering för klassmentorer och bidrag söks för 4 700 000
SEK för läsåret 2020/2021.
Om projektet faller väl ut är tanken att modellen ska kunna tillämpas av
kommunens samtliga grundskolor. För att modellen ska kunna användas av alla
grundskolor krävs dock förankringsarbete och långsiktig finansiering.

Barnperspektiv
Barn och ungas möjlighet till ökad måluppfyllelse, samt ökad trygghet, ordning
och studiero sätts i fokus genom detta projekt.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Ansökan till sociala investeringsfonden - Upplands-Bromodellen.
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Ansökan till sociala
investeringsfonden Upplands -Bromodellen
Modell för ökad måluppfyllelse i grundskolan
2019-11-20
kaj.soder@upplands-bro.se
08-581695 20

www.upplands -bro.se

Ansökan till sociala investeringsfondenUpplands-Bromodellen

Innehåll
1

Uppgifter om projektplanen .................................................................... 3

2

Projektets bakgrund ............................................................................... 3

3

Mål ......................................................................................................... 3
3.1 Övergripande mål.......................................................................................3
3.2 Effektmål....................................................................................................3
3.3 Projektmål ..................................................................................................4

4

Projektorganisation ................................................................................ 4

5

Projektbeskrivning.................................................................................. 4
5.1 Beskrivning och omfattning på projektet ...................................................4
5.2 Målgrupp för projektresultatet ...................................................................6
5.3 Överlämning och förvaltning av projektresultatet .....................................6
5.4 Avgränsningar ............................................................................................6

6

Kommunikation ...................................................................................... 6

7

Aktivitets- och tidplan ............................................................................. 6
7.1 Aktivitetsplan och milstolpar .....................................................................6
7.2 Tidplan .......................................................................................................7
7.3 Projektgodkännande och projektavslut ......................................................7

8

Projektbudget......................................................................................... 7

9

Ändringar ............................................................................................... 7

10

Kvalitetssäkring ...................................................................................... 7

11

Risker .................................................................................................... 7

12

Möten och rapportering .......................................................................... 8

13

Dokumentation ....................................................................................... 8

2

Ansökan till sociala investeringsfondenUpplands-Bromodellen

1

Uppgifter om projektplanen

Projektets namn är
Upplands-Bromodellen grundskolan
Projektets diarienummer är UN 19/0634

2

Projektets bakgrund

Alla skolor i kommunen ska ge våra elever en utbildning av hög kvalitet som
ger bästa möjliga förutsättningar inför vidare studier och framtida yrkesval. För
att nå detta mål behöver vi välutbildade, kompetenta och engagerade lärare
som undervisar våra elever.
En viktig del av skolans uppdrag är att stödja elevers sociala utveckling.
Många elever har idag behov av anpassningar och stöd för att utvecklas och
fungera socialt. Detta är ett område som många lärare saknar kompetens för
och/eller möjlighet till inom sin arbetstid. Dessutom ska lärarnas huvuduppgift
vara att undervisa. Idag upplevs att lärare får ägna alltför lite tid av sin arbetstid
till att planera och genomföra undervisning.
Sedan våren 2019 pågår ett arbete inom Utbildningskontoret att utreda och
genomföra en ny arbetsmodell på våra grundskolor. Grundidén är att
arbetsuppgifter som ligger utanför lärarnas kompetensområde, men som är en
viktig del av grundskolans uppdrag, skall utföras av annan personal med rätt
kompetens för de arbetsuppgifterna. Dessa arbetsuppgifter rör till stor del
elevers psykosociala utveckling. De funktioner som ska utföra dessa
arbetsuppgifter kallar vi, i modellen, klassmentorer. Lärarna kommer istället att
kunna ägna mer tid till undervisning. Detta sätt att organisera verksamheten
inom grundskolan benämner vi ”Upplands-Bromodellen”.
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Mål

3.1

Övergripande mål

Projektet bidrar i första hand till två av Utbildningsnämndens mål (2019):


Ökad trygghet, ordning och studiero



Alla elever ska ha minst godkänt betyg i alla ämnen

3.2

Effektmål



Högre andel lärare med behörighet i de ämnen de undervisar



Högre andel grundskoleelever med godkänt betyg i alla ämnen
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3.3





4

Projektmål
Högre andel elever som upplever trygghet, ordning och studiero i
skolan
Högre andel lärare som upplever att de har en god arbetsmiljö
Högre andel lärare med behörighet i de ämnen de undervisar
Högre andel grundskoleelever med godkänt betyg i alla ämnen

Projektorganisation

Styrgrupp
Utbildningskontorets ledningsgrupp, leds av utbildningschef
Projektledare
Verksamhetschef skola
Arbetsgrupp
Rektor Ekhammarskolan
Rektor Brunnaskolan
Rektor Broskolan
Ordförande Lärarförbundets lokalavdelning
Ordförande Lärarnas Riksförbunds lokalavdelning
Lärarrepresentant Broskolan
Lärarrepresentant Brunnaskolan
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Projektbeskrivning

5.1

Beskrivning och omfattning på projektet

Det finns redan påbörjade och genomförda pilotstudier från andra kommuner
som bidragit till en god grund för detta projekt. Ett exempel är
”Lyckselemodellen” där man på en F-6 skola infört s.k. klassmentorer.
I Upplands-Bro finns, sedan våren 2019, en arbetsgrupp med lärare, rektorer,
de båda två lärarfacken samt arbetsgivarrepresentant (verksamhetschef skola)
som tagit fram det beslutsunderlag som krävs för att förverkliga UpplandsBromodellen.
Till läsåret 2020/2021 är tanken att starta ett försök (pilot) med modellen som
skall omfatta alla tre stadier i grundskolan. De skolor som ingår i pilotförsöket
är Brunnaskolan (åk F-3), Ekhammarskolan (åk 4–6) samt Broskolan (åk 7–9).
För att ytterligare förankra piloten har samtliga lärare på dessa tre skolor fått
svara vad de ser som områden och arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av
annan personal.
Parallellt med detta har verksamhetschef skola tagit fram ett
beräkningsunderlag för vad det skulle innebära ekonomiskt om vi inför en ny
funktion på våra skolor samtidigt som vi renodlar lärarens uppdrag med mer
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undervisning. Den nya funktionen i Upplands-Bromodellen benämns
klassmentor och ska inte jämställas med lärarassistenter där merparten av
uppgifterna kan hänföras till administrativa delen av läraryrket. UpplandsBromodellen syftar i första hand till att en ny personalkategori kan utföra
arbetsuppgifter som rör elevernas psykosociala situation, skapa lugn i
klassrummen och arbeta med värdegrundsfrågor.
Det är oerhört viktigt att Upplands-Bros grundskolor utvecklar arbetet med
skolans värdegrund och elevers sociala utveckling. Det är även viktigt att
behålla lärarkompetens i vår kommun. Förbättrad arbetsmiljö, vilket vi också
vill komma åt i denna satsning, är viktigt för att lärare ska välja Upplands-Bro
kommun som arbetsgivare.
Brunnaskolan har idag 302 elever och kommer få möjligheten att anställa 12
klassmentorer.
Broskolan har 343 elever och kommer att kunna anställa 14 klassmentorer.
Ekhammarskolans mellanstadium på 241 elever får möjlighet att anställa 9
klassmentorer.
Projektet innebär att totalt 35 klassmentorer kommer att kunna anställas på de
tre skolorna.
Klassmentorers arbetsuppgifter är bl.a.:











Följa med som trygghet för eleverna under skoldagen
Vara aktiv under lektionerna och skapa trygghet och studiero
Finnas i klassrummet under lektionstid som resurs till eleverna
Ha kontakt med vårdnadshavare
Skapa god relation till eleverna och vårdnadshavarna som bygger på
ömsesidig respekt
Ansvara för viss dokumentation gällande normer och värden
Vara rastvärd
Tjänstgöra viss tid i fritidshemsverksamhet
Delta i fortbildningsinsatser
Delta i kontinuerlig handledning som är riktad till Klassmentorerna

Lärares arbetsuppgifter är bl.a.:









Genomförande av lektioner
Skriftliga omdömen
Betyg och bedömning
För- och efterarbete kopplat till undervisningen
Extra anpassningar för elever som behöver
Systematiskt kvalitetsarbete gällande undervisning och
kunskapsmål
Skapa trygghet och studiero
Utvecklingssamtal
Upplands-Bromodellen innebär att lärare kommer att undervisa fler
grupper och mer tid än idag.
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5.2

Målgrupp för projektresultatet

Om projektet faller väl ut är tanken att modellen ska kunna tillämpas av
kommunens samtliga grundskolor. För att modellen ska kunna användas av alla
grundskolor krävs dock förankringsarbete och långsiktig finansiering.

5.3

Överlämning och förvaltning av projektresultatet

Resultatet av projektet kommer att hanteras av utbildningskontoret. Resultatet
ska ligga till grund för eventuell fortsättning och utökning av UpplandsBromodellen i fler grundskolor. Verksamhetschef skola ansvarar i så fall för att
modellen får spridning till fler skolor.

5.4

Avgränsningar

Projektägaren ansvarar inte för hur en enskild skola organiserar med de
tilldelade resurserna. Det ansvarar respektive rektor för.
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Kommunikation

Aktivitet

Ansvarig

Budskap

Målgrupp

Kanal

Datum

Nyhet

Verksamhetschef
skola

Unikt projekt startar

Invånare
Skolpersonal

Kommunens
hemsida och
sociala
medier

Augusti

Nyhet

Verksamhetschef
skola

Effekter av projektet

Invånare
Skolpersonal

Kommunens
hemsida och
sociala
medier

April maj
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Aktivitets- och tidplan

7.1

Aktivitetsplan och milstolpar

Utvärdering och analys av genomförd arbetsmiljöenkät för lärarna: 2019-12-15
Varje skolas inre organisation klar: 2020-02-01
Klassmentorernas arbetsbeskrivning framtagen: 2020-02-01
Klassmentorers utbildning och kravprofil framtagen: 2020-03-01
Rekryteringsprocessen i gång för våra nya klassmentorer: 2020-04-01
Varje grundskola har anställt klassmentorer: 2020-06-30
Betyg satta för höstterminen 2020: 2020-12-20
Betyg satta för vårterminen 2021: 2020-06-10
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7.2

Tidplan

Projektet pågår läsåret 2020/2021, 1 augusti 2020 – 30 juni 2021.

7.3

Projektgodkännande och projektavslut

Slutligt godkännande anses föreligga när:


Projektmålen är uppnådda



Styrgruppen har delgivits projektets resultat

8

Projektbudget

Projektets totala budget: 8 700 000 SEK
Utbildningskontoret finansierar med 4 000 000 SEK:
Statsbidrag för lärarassistenter 2 400 000 SEK och Statsbidrag för Likvärdig
skola 1 600 000 SEK
Kostnader för klassmentorer som saknar finansiering och därför söker bidrag
för: 4 700 000 SEK

9

Ändringar

Avvikelser och beslut om förändringar inom projektets ramar tas upp i
minnesanteckningar vid styrgruppsmöten. Om ändringarna inverkar på
projektets budget, tidplan, resursåtgång eller omfattningen ska ändringar
godkännas av styrgruppen innan projektet får fortsätta.
Utbildningschefen ansvarar för att utbildningsnämnden informeras om större
förändringar inom projektet.

10 Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring sker i detta projekt genom att:


Arbetsgruppen följer upp varje skolas organisation så att den följer
projektbeskrivningen och projektbudgeten. Avvikelser rapporteras till
styrgruppen.



Arbetsgruppen analyserar berörda skolors betygsresultat varje termin.



Uppföljning av lärarnas arbetsmiljö sker under projekttiden

11 Risker
Piloten har flera utmaningar man behöver vara medveten om och ta hänsyn till.
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Piloten kan innebära att idag välfungerade organisationer ”slås sönder”
när skolorna går från klasslärarsystem mot ämneslärarsystem.



När vi renodlar och avlastar lärarnas uppdrag på skolorna och ökar
deras undervisningstid kan det uppstå övertalighet.



Det finns risk att de ekonomiska effekterna av utökad undervisningstid
ej når full effekt då vi samtidigt skall matcha den enskilde lärarens
ämnesbehörighet.



Tillgången på lämpliga klassmentorer kan bli låg beroende på vilken
anställningsform vi erbjuder dem under piloten.

12 Möten och rapportering
Möten och dokument

Frekvens

När

Ansvar

Projektgruppsmöten

1 gång/mån

Läsåret 2020/2021

Verksamhetschef
skola

Styrgruppsmöten

2 gånger/termin

Sep, nov, feb, april

Utbildningschef

Lägesrapport till styrgrupp
(muntlig)

2 gånger/termin

Sep, nov, feb, april

Verksamhetschef
skola

Rapportering till
Utbildningsnämnden
(Utbildningschefens
rapport)

1 gång/termin

December, maj

Utbildningschef

13 Dokumentation
Projektets gemensamma dokument sparas som ett eget ärende i kommunens
ärendehanteringssystem, Public 360.
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Emilia Kihlstrand
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 696 64
emilia.kihlstrand@upplands-bro.se

Datum

2019-11-18

Vår beteckning

UN 19/0627
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Revidering av skolskjutsriktlinjer
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 18 november 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.
Förändringar som föreslås gäller avståndet i kilometer för elever som är
berättigade skolskjuts i de obligatoriska skolformerna. Anledningen till förslag
till ändring avseende avstånd är att i jämförelse med flera kommuner i
Stockholmsområdet ser Utbildningskontoret att detta är det mest
förekommande.
Dessutom föreslås förtydliganden om att skolskjuts endast beviljas till och från
skolverksamheten under läsåret, inte till eller från fritidshemmet eller under
lov.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Att barn i Upplands-Bro har en tillfredställande skolskjuts är en förutsättning
för att tillgodogöra sig utbildningen,

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

2019-11-18

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Reviderade riktlinjer för skolskjuts

Vår beteckning

UN 19/0627
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Riktlinjer för skolskjuts
Ändrade riktlinjer för skolskjuts i Upplands -Bro kommun
Fastställda av Utbildningsnämnden den 28 maj 2019 § 26
kommun@upplands-bro.se
08/581 690 00

www.upplands -bro.se

Riktlinjer för skolskjuts

Skolskjuts
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. Skolskjuts
beviljas endast under läsårets 178 skoldagar.

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 ansöker om
skolskjuts via E-tjänsten 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

2 km

Elev i förskoleklass

3 km

Elev i årskurs 1 – 3

4 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.
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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.
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 45 minuter på eftermiddagen. Under väntetiden vid
skolan ska tillsyn ordnas för elever till och med årskurs 3.

Övrigt
Typer av skolskjuts
Skolskjuts kan beviljas på olika sätt/med olika färdmedel, beroende på elevens
förutsättningar och var bostaden finns. 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
Kontaktcenter/Utbildningskontoret.
Fritidshem
Skolskjuts beviljas inte till eller från fritidshemmet och inte heller under lov.
Den elev som är inskriven i fritidshemsverksamhet kan åka skolskjuts den
färdväg som är till och/eller från skolan.
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Ansökan och beslut
Ansökan om skolskjuts görs på kommunens hemsida via E-tjänsten. Beslut i
skolskjutsärenden fattas av ansvarig tjänsteman vid 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.



Eleven till dess eleven stigit på skolskjutsen på morgonen, liksom från
anvisad hållplats till hemmet på eftermiddagen.
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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).4
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)5 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.

Skolan har ansvar för:
 Att ta hänsyn till behovet av ett rationellt fungerande skolskjutssystem
när schema för läsåret läggs.
4

Kontakta Taxibolaget. För elev som åker skolbuss är sådan kontakt med bussbolaget inte nödvändig
eftersom skolbussen följer sin tur och tidtabell.
5
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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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.

Kontaktcenter/Utbildningskontoret har ansvar för:


Att behandla samtliga ansökningar om skolskjuts. Beslut fattas och
meddelas vårdnadshavare.



Nyansökningar under pågående läsår handläggs inom 10 arbetsdagar.



Alla beställningar av skolskjuts, såväl permanenta beställningar som
tillfälliga ändringar (exempelvis i samband med studiedag).



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.
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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 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 skolskjutsning6.

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
6

Enligt skolskjutsförordningen (1970:340) är detta ett ansvar för den beslutande nämnden, vilket i praktiken
genomförs av utföraren.
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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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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Revidering av regler och taxor
Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag till revidering av Regler och taxor för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun godkänns.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden antog den senaste versionen av regler och taxor för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun den 25
september 2018 UN § 47. För att kommunens regler och taxor ska hållas
aktuella bör dessa ses över och revideras, förslagsvis årligen eller när behov
uppstår.
I Utbildningskontorets förslag till revidering finns bland annat förändringar
kring avgifter i förskolan, sammanhängande ledighet och förtur till förskola för
barn i behov av teckenspråk. Dessutom föreslås flera ändringar av begreppet
förskolechef till begreppet rektor, som ändrats i skollagen.

Beslutsunderlag


Förslag till revidering av regler och taxor den 19 november 2019



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019

Ärendet
Utbildningsnämnden antog den senaste versionen av regler och taxor för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun den 25
september 2018 UN § 47. För att kommunens regler och taxor ska hållas
aktuella bör dessa ses över och revideras, förslagsvis årligen eller när behov
uppstår.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I Utbildningskontorets förslag till revidering av regler och taxor finns
föreslagna tillägg och ändringar markerade med gul överstrykning. Innehåll
som tas bort är markerat med röd genomstrykning. Nedan följer en beskrivning
av föreslagna tillägg och ändringar.
I Utbildningskontorets förslag till revidering finns förändringar gällande;


Ekonomiskt avdrag för inskolning tas bort. De flesta kommuner har inte
avdrag för tid för inskolning

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

2019-11-18
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UN 19/0629

Ekonomiskt avdrag för allmän förskola, för barn som har mer tid i
förskolan än den tid som är berättigad inom allmän förskola.
Utbildningskontoret har varit i kontakt med Skolverket inför detta
förslag om ändring till 25% av maxtaxan. Utbildningskontoret drar idag
av 30,7% enligt en gammal beräkning.
Låginkomstrabatt. Andra kommuner tillämpar inte någon liknande
rabatt, därav föreslås att detta tas bort även i Upplands-Bro.
Sammanhängande ledighet. Ett förtydligande behövs utifrån en
utredning som gjorts av verksamhetschef förskola, att barn inte får vara
lediga i den utsträckning de kan ha behov av.
Förtydligande om syskonförtur. Som syskon räknas barn som ingår i
samma hushåll.
Förtydligande när det gäller oreglerad skuld inom barnomsorg.
Förtur till förskola för barn i behov av teckenspråk.

Barnperspektiv
Utbildningskontorets förslag till revidering av regler och taxor är utarbetat med
hänsyn till barnens bästa
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Dessa regler gäller i sin helhet för kommunala verksamheter samt i vissa delar
för de enskilt drivna enheterna. Reglerna omfattar också öppen
fritidsverksamhet och omsorg på obekväm arbetstid.

1.1

Verksamheter

1.1.1 Förskola
Tar emot barn i åldern 1 - 5 år. I Upplands-Bro finns kommunala och
fristående förskolor. Avgift betalas för förskoleplats enligt taxa för
förskolebarn.
1.1.2 Allmän förskola
Avser barn i åldrarna 3–5 år. Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds barn
från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. För 3–5-åringar som är
inskrivna i förskola reduceras avgiften från och med hösten det år barnet fyller
tre år.
3-, 4- och 5-åringar som inte har plats i någon förskoleverksamhet erbjuds
avgiftsfri allmän förskola tre timmar om dagen, fem dagar i veckan under ett
verksamhetsår, som totalt omfattar 525 timmar. Ingen lunch ingår.
Verksamheten i allmän förskola följer grundskolans läsårstider, vilket innebär
att allmän förskola inte erbjuds under grundskolans höst-, jul-, sport-, påsk-,
och sommarlov. Förskolechefen Rektor fastställer närvarotiden.
1.1.3 Öppen förskola
För barn till och med 5 år. Den öppna förskolan vänder sig till vårdnadshavare
vars barn inte har plats i förskola. Verksamheten i öppna förskolan är avgiftsfri.
Vårdnadshavare har ansvar för sitt barn och deltar i verksamheten.
1.1.4 Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) tar emot barn i åldrarna 1–5 år.
Pedagogisk omsorg tar emot barn i hemmiljö och drivs för närvarande enbart
av enskilda huvudmän. Avgift betalas enligt taxa för förskolebarn.
För 3–5-åringar som är inskrivna i pedagogisk omsorg reduceras avgiften från
och med hösten det år barnet fyller tre år (allmän förskola).
1.1.5 Fritidshem
Elever i förskoleklass och grundskola kan vara inskrivna i fritidshem till
höstterminens start det år eleven fyller 10 år. Uppsägning från fritidshemmet
sker automatiskt och gäller från och med skolstart på hösten det år då eleven
fyller 10 år.
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Fritidshem bedrivs av kommunala och fristående skolor. Avgift betalas enligt
taxa för fritidshem.
Barn som börjat förskoleklass före hösten det år barnet fyller sex år betalar
avgift enligt taxan för fritidshem. Rektor fattar beslut i det enskilda fallet om
tidigare start i förskoleklass utifrån skolans möjlighet att ta emot barnet med
hänsyn till antalet barn i förskoleklassen.
Elever över 10 år kan vara inskrivna i fritidshem om det finns särskilda
omständigheter, dock längst till och med vårterminen det år då eleven fyller 13
år. Beslut om detta tas av chef för Resursteamet.
Elever i förskoleklass och till och med årskurs 3, som inte har en ordinarie
fritidshemsplacering och vars vårdnadshavare arbetar eller studerar kan få plats
på lovfritidshem.
Ansökan om lovfritidshem skickas till rektor på aktuell skola. Ansökan ska
vara inlämnad och poststämplad senast en månad i förväg. Lovfritidshem
kommer att finnas under alla skollov under läsåret samt sommarlovet.
Rektor bedömer i dessa fall om verksamheten har möjlighet att ta emot eleven.
1.1.6 Öppen fritidsverksamhet
Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år och till och med
vårterminen det år eleven fyller 13 år erbjuds frivillig öppen fritidsverksamhet.
Vårdnadshavarna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Den öppna
verksamheten är avgiftsfri. Under loven kan dock avgifter förekomma.
1.1.7 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Upplands-Bro erbjuder omsorg för barn till vårdnadshavare som har obekväma
arbetstider, kvällar från kl. 18.30, nätter under tiden kl. 18.30 - 06.30 och
helger, vid förskolan Ekhammar i Kungsängen.
Barnomsorg på obekväm arbetstid avser barn i åldrarna 1 år, till och med
höstterminen det år barnet/eleven fyller 10 år.
Vårdnadshavarna ska ha prövat möjligheten att ändra sina arbetstider och ha
prövat andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg.
Verksamheten vänder sig i första hand till folkbokförda kommuninvånare.
Barnen bör vara inskrivna i samma förskolas ordinarie verksamhet. För
barnens bästa bör de inte vara i ob-verksamheten mer än max tre nätter i följd
och ska inte vistas där mer än högst ett dygn i följd.
Ansvarig för verksamheten är förskolans chef rektor.
Skolbarn erbjuds skolskjuts till och från förskolan, om det behövs. Ansökan
om skjuts görs separat.
Barnomsorg på obekväm arbetstid gäller för


två vårdnadshavare som båda arbetar obekväm arbetstid,

4

Regler och taxor för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg i Upplands-Bro
kommun

Regler för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg



ensamstående vårdnadshavare som arbetar obekväm arbetstid,



andra skäl; till exempel om vårdnadshavaren vistas på behandlingshem,
kriminalvårdsanstalt eller deltar i värnpliktstjänstgöring.

För att beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid ska vårdnadshavarna


ha ett stadigvarande behov av minst sex månader och minst 20 timmar
obekväm arbetstid per månad,



styrka att arbetsgivaren inte har möjlighet att förlägga arbetet till
vardagar dagtid,



styrka att man inte själv kan ordna omsorgen,



styrka sin arbetstid i god tid. Anställningsbevis och schema ska styrkas
av arbetsgivaren.

Barnens schema styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet
är ledigt när vårdnadshavaren är ledig. Barnen har möjlighet att vara i
verksamheten under den tid vårdnadshavarna behöver sova för att få en
dygnssömn motsvarande 8 timmar.
Schemaändringar ska meddelas förskolan senast 14 dagar innan de träder i
kraft.
Vid enstaka fall av akut påkommet behov ska förskolan meddelas senast 48
timmar i förväg och platsen kan då nyttjas endast om det är praktiskt möjligt
för förskolan att lösa bemanningsfrågan.
Om en vårdnadshavare är sjuk får barnet inte vistas på förskolan under kvällar,
nätter och helger.
Behovet av omsorg på obekväm arbetstid omprövas varje halvår genom styrkta
arbetsgivarintyg.
Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör har barn 1-5 år kvar sin
ordinarie dagplacering på förskolan Ekhammar.
När det gäller fritidshemsbarnen säger vårdnadshavarna upp platsen skriftligt
från denna omsorg. Verksamheten har en månads uppsägningstid. Om barnet
slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt kvar sin
placering med obekväm arbetstid på förskolan Ekhammar.
Platsen kan sägas upp av Utbildningskontoret om misskötsel av krav på
minimitider per månad eller regler och för schemainlämning förekommer.
Schemaläggning av personal är inte möjlig om barnens tider inte finns
tillgängliga.
Sommarplanering

Avdelningen håller stängt fyra veckor i juli.
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1.1.8 Fristående verksamheter
I Upplands-Bro kommun finns fristående förskolor, pedagogisk omsorg och
skolor inklusive fritidshem. Från och med våren 2016 finns det möjlighet att
ansluta sig till det gemensamma kösystemet. För de fristående enheter som
ansluter sig gäller att administrationen av kön, placeringar av barn och
fakturering av avgifter hanteras av Utbildningskontoret. De fristående
verksamheter som ansluter sig till den gemensamma kön skriver ett avtal, där
man förbinder sig att följa gällande regler. De fristående verksamheter som valt
att inte ansluta sig till den gemensamma kön ansvarar själva för placeringar och
har egen kö.
Vårdnadshavare som önskar placera sitt barn i en fristående verksamhet som
valt att inte ansluta sig till den gemensamma kön kontaktar verksamheten
direkt. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida.

1.2

Öppethållande

Förskolor och fritidshem i Upplands-Bro är öppna 06.30 - 18.30, måndag till
och med fredag, den så kallade ramtiden.
Den öppna fritidsverksamheten är öppen från skoldagens slut till kl. 17.00 samt
under lov.
De fristående verksamheterna följer kommunens regler för öppettider och har
rätt och skyldighet att, inom ramtiden, utöka/minska tiderna efter
vårdnadshavarnas önskemål.
De kommunala förskolorna får stänga högst fyra dagar per läsår för utvärdering
och planering. Datum för dessa dagar ska meddelas vårdnadshavarna vid varje
läsårs start och vid nyplaceringar. Vårdnadshavare och förskolechef rektor
kommer överens om hur tillsynen ska ordnas för de barn som behöver tillsyn
under dessa dagar.
De kommunala fritidshemmen får stänga högst två dagar per läsår för
utvärdering och planering. Datum för dessa dagar ska meddelas
vårdnadshavare vid varje läsårsstart och vid nyplaceringar. Vårdnadshavare
och rektor kommer överens om hur tillsynen ska ordnas för de elever som
behöver tillsyn under dessa dagar.
Under sommaren, vid vissa större helger och när personalen har
planeringsdagar, kan det bli fråga om sammanslagningar av kommunala
förskolor och fritidshem. Stängningen av förskola, skola och fritidshem bör
samordnas mellan de olika verksamheterna för att underlätta för
vårdnadshavare.

1.3

Försäkring

Barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är olycksfallsförsäkrade.
Försäkringen gäller både under den tid som barnet vistas i verksamheten och på
fritiden. Information om olycksfallsförsäkringen finns på kommunens
webbplats www.upplands-bro.se.
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Tystnadsplikt

Personal i samtliga ovanstående verksamheter har tystnadsplikt. För det
allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). För enskilt bedrivna verksamheter gäller
bestämmelsen om tystnadsplikt i skollagen (2010:800) 29 kap. 14 §.
Anmälningsplikt enligt bestämmelser i socialtjänstlagen 14 kap. 1 § (2001:453)
gäller all personal i kommunal och enskilt driven verksamhet

1.5

Krav på öppenhet

Varje förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska vara öppen för alla barn
som söker plats, vilket innebär att köregler inte får diskriminera enskilda barn
eller grupper av barn. Undantag från öppenhetskravet kan beviljas av
Utbildningsnämnden i vissa fall.
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2

Rätt till plats

Barn som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun har rätt till plats i förskola
eller motsvarande verksamheter och fritidshem. Barn som har växelvis boende
och har placering i annan kommun erbjuds inte placering i Upplands-Bro med
hänsyn till barnets bästa. Fritidshemsplats ska erbjudas, utan väntetid, vid den
skola som barnet går i.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling har enligt skollagen rätt att anvisas plats i förskola (8 kap. 7 §), eller
fritidshem (14 kap. 6 §). Behovet ska utredas och beslutas av Resursteamet. I
dessa fall ska placering ske skyndsamt.

2.1

Garantitid

Kommunen ska enligt 8 kap. 14 § skollagen erbjuda plats inom fyra månader,
så kallad garantitid, alternativt senast den månad som angivits i ansökan om
den ligger längre framåt i tiden än fyra månader. Garantitiden gäller även för
placering i de fristående verksamheter som väljer att ansluta sig och som inte
har någon strikt pedagogisk eller annan inriktning.
För att vara garanterad plats någonstans i kommunen måste ansökan göras
senast fyra månader innan platsen önskas. Plats ska erbjudas så nära barnets
hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja
lokaler och andra resurser. Vid placering tas hänsyn till barnets plats i kön,
barnets ålder, syskons placering inom förskolan/pedagogisk omsorg,
vårdnadshavares önskemål och barngruppens sammansättning. Det innebär att
förskolan/den pedagogiska omsorgen exempelvis kan välja att placera sökande
barn utifrån ålder, om man har organiserat verksamheten i åldershomogena
grupper. Detta förutsatt att full kapacitet utnyttjas.
Kommunen strävar efter att så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas
önskemål, men om många har samma önskemål kan det förekomma att plats
erbjuds som inte överensstämmer med vårdnadshavarnas val av förskola.
Erbjudande om plats i en annan kommundel kan förekomma.

2.2

Vid flyttning och vid boende i annan kommun

Vårdnadshavare som flyttar från kommunen får behålla barnets/barnens plats i
högst en månad från den dag folkbokföring i annan kommun skett.
Barn som bor i andra kommuner kan efter ansökan på särskild blankett få plats
i kommunens förskolor i mån av plats (gäller inte barn med annan
förskoleplacering vid växelvis boende).
Vårdnadshavare som önskar plats i annan kommun eller hos huvudman som
inte är ansluten till det gemensamma kösystemet tar själva kontakt för att få
plats.
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2.3

Ansökan om plats

Ansökan om plats i kommunala förskolor, och de fristående förskolor och
pedagogisk omsorg som valt att ansluta sig till den gemensamma kön görs via
kommunens e-tjänst, www.upplands-bro.se.
I ansökan kan högst tre rangordnade önskemål anges. Det finns också möjlighet att
önska förskola med finsktalande personal. Kommunen erbjuder detta där så är möjligt.
Den som inte är folkbokförd i Upplands-Bro kommun ska vidta en av följande
två åtgärder för att ansökan ska godkännas:
1. Vid inflyttning till Upplands-Bro kommun kompletteras ansökan med
en kopia av hyres – eller köpekontrakt, som visar att man snart är bosatt
i kommunen
2. Den som även i fortsättningen kommer att vara bosatt i en annan
kommun ska fylla i en särskild ansökan om att få plats i Upplands-Bro.
I den ansökan anges vilka skäl man har för att få plats i Upplands-Bro.
Anmälningsdatum för ansökan kommer att gälla från och med den dag
Upplands-Bro kommun får in den begärda kompletteringen.

2.4

Förskola för asylsökande eller barn som saknar
personnummer.

Asylsökande barn i förskoleålder och övriga nyanlända barn har enligt
skollagens 29 kap 2 § p 1–3 samma rätt till förskola som barn med svenskt
medborgarskap. Barnen ska erbjudas plats i förskolan inom fyra månader.
Barn har rätt till förskola utifrån föräldrars förvärvsarbete eller studier eller om
barnet har ett eget behov utifrån familjens situation. I förarbeten till skollagen
anges att ett annat modersmål än svenska kan anses vara ett behov av förskola
för barnet. (2009/20:165 s.348)
Detta innebär att nyanlända barn i Upplands-Bro har rätt till 25 timmar i
veckan i förskolan från och med ett års ålder, precis som barn till föräldrar som
är arbetslösa eller föräldralediga, se mer under kapitel 3.2. Förskolechef
Rektor kan efter inskrivningen i förskolan, göra en bedömning om ett barn
som har behov utifrån familjens situation skulle ha behov av fler timmar (fler
än 25 timmar). Kommunen tillämpar maxtaxa. Läs mer om avgifter i kapitel 4
samt om den avgiftsfria allmänna förskolan i kapitel 1.1.2.
Barn till EU-migranter som vistas här med stöd av EU-rätten, men utan att
förvärvsarbeta eller studera, kan beviljas plats i förskola i mån av plats.
Detsamma gäller barn utan giltigt myndighetsbeslut, även kallade papperslösa,
som vistas i Sverige.
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2.5

Regler vid kö

Kommunala förskolor och de fristående förskolor och pedagogisk omsorg som
är med i det gemensamma kösystemet omfattas av samma regler:
Utgångspunkten är att vårdnadshavarnas förstahandsval ska tillgodoses så långt
det är möjligt.



Anmälningsdatum gäller som ködatum.
Förtur gäller för syskon om plats önskas på förskola där det andra syskonet
är placerat. Syskonförtur gäller för syskon om plats önskas där det andra
syskonet är placerat. Med syskon avses barn i samma hushåll och
folkbokförda på samma adress.



Förtur gäller för barn som är i behov av särskilt stöd. Gäller ej till
specifik förskola.



Förtur till förskolan Ekhammar gäller för barn som beviljas tillsyn på
obekväma tider (kvällar, nätter, helger).



Förtur gäller om barnet har finska som modersmål och önskar placering
på en av förskolorna med finsktalande pedagoger.



För barn med behov av stöd i svenska teckenspråk ges förtur till
förskola med särskilt utbildade pedagoger.



Köplatsen är preliminär. Den påverkas av att syskon och barn i behov
av särskilt stöd får förtur till plats. Annat som kan påverkar är att en
förskola/pedagogisk omsorg kan ha ålderhomogena grupper.



Om flera barn har samma anmälningsdatum och samma förstahandsval
ska födelsedatum gälla som nästa bedömningsgrund. Det innebär att de
äldre barnen placeras före de yngre barnen.



Rätt till garantitid, det vill säga rätt till plats senast fyra månader efter
ansökningsdatum, upphör efter det första erbjudandet om plats.



Vårdnadshavarna får erbjudande om placering via sms och e-mail.



Vårdnadshavarna ansvarar för att kommunen har aktuella
kontaktuppgifter.



Fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem omfattas av
ovanstående regler men kan av Utbildningsnämnden beviljas undantag från
det så kallade öppenhetskravet. Avsteg från öppenhetskravet kan ges vid
vissa fall.



Barn till vårdnadshavare med en tidigare oreglerad skuld till kommunen,
avseende avgifter i förskolan, erbjuds inte ny plats i förskolan förrän
skulden betalats. Undantag gäller barn med rätt till avgiftsfri allmän
förskola, se punkt 1.1.2.

2.6

Platsinnehavare

Platsinnehavare är den/de vårdnadshavare hos vilken/a barnet är folkbokfört.
Undantag

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis kan
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platsen delas mellan vårdnadshavarna och det finns möjlighet att ansöka om
delad faktura. Detta görs på en särskild blankett och innebär att båda
vårdnadshavarna blir platsinnehavare. Avgiften grundas då på båda hushållens
inkomster, men överstiger aldrig maxtaxan. Underskrift krävs av båda
vårdnadshavarna.

2.7

Platserbjudande

Platser fördelas i huvudsak vid bestämda tidpunkter för en kommande
tremånadersperiod.
Placeringsperioder
Januari – mars.

Start 15 oktober

April – juni.

Start 15 januari

Augusti – oktober.

Start 15 februari

November – december.

Start 15 september

Information om platserbjudande skickas via sms och e-mail i e-tjänsten.
Vårdnadshavarna ska svara på platserbjudandet inom 5 arbetsdagar. Finns fler
än en vårdnadshavare ska båda vara överens när erbjudandet besvaras. Om
erbjudandet inte besvaras avregistreras ansökan efter 10 dagar.
Svarsalternativ vid platserbjudande


Ja tack. Ansökan avregistreras om vårdnadshavare inte meddelar att de
vill stå kvar i kön för senare byte.



Om den erbjudna platsen motsvarar vårdnadshavarnas förstahandsval
får ansökan ett nytt ködatum. Om erbjudandet inte motsvarar
förstahandsvalet behålls det ursprungliga ködatumet.



Nej tack. Platsen accepteras inte och ansökan avregistreras.



Om erbjudandet inte motsvarar vårdnadshavarnas förstahandsval och
vårdnadshavarna väljer att stå kvar i kön får ansökan behålla sitt
ursprungliga ködatum.

2.8

Byte av plats

Byte av plats kan ske om vårdnadshavarna önskar det. Vårdnadshavare kan i
samband med platserbjudandet anmäla att de vill stå kvar i byteskön med
anmälningsdatum enligt reglerna om platserbjudande. Vårdnadshavare som
önskar byta av annan anledning, till exempel på grund av flyttning inom
kommunen får ett anmälningsdatum från den dag ansökan registreras i etjänsten. Byte kan också ske på grund av särskilda skäl och beslutas då av
förskolechef rektor eller Resursteamet.


Vid byte gäller inte regeln om garantitid.



Byte av plats kan ske två gånger/år inför terminsstart. Undantag ges för
barn med syskonförtur som är placerade på olika förskolor, för barn
som beviljats omsorg på förskolan Ekhammar, avdelningen för omsorg
på obekväm tid, barn i behov av teckenspråk samt för barn med finska
som modersmål. Byte kan också beviljas på grund av särskilda skäl.
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Beslut fattas då vid byte inom en enhet av rektor samt mellan enheter
av verksamhetschef för förskola eller av Resursteamet.



Om det finns fler än en vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna vara
överens om byte.
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2.9

Övergång från förskola till fritidshem

Övergång från förskola till fritidshem sker den 1 augusti. Barnets plats i
förskolan avslutas automatiskt den 31 juli. Vårdnadshavare kan säga upp
platsen tidigare om barnet inte har behov av platsen.
Om barnet behöver fritidshemsplats görs ansökan i e-tjänsten för barnomsorg
eller i samband med ansökan om plats i förskoleklass.

2.10 Frånvaro
Anmälan om sjukdom, semester eller annan frånvaro ska lämnas till berörd
personal så snart som möjligt. Barn får behålla sin barnomsorgsplats högst 3
månader vid överenskommen frånvaro. Avgift betalas under frånvarotiden.

2.11 Uppsägning av plats
Uppsägning av plats ska ske via e-tjänsten. Finns fler än en vårdnadshavare ska
båda vårdnadshavarna vara överens.
Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och platsinnehavaren för
barnomsorgsplatsen inte behöver barnomsorg kan denne säga upp sitt
platsinnehav. Den andra vårdnadshavaren erbjuds då att ta över platsinnehavet.
Om han/hon inte svarar eller tackar nej till erbjudandet upphör
barnomsorgsplatserna.
Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag den registreras i etjänsten. Avgift betalas under uppsägningstiden, även om platsen inte utnyttjas.
Om barnet placeras på nytt inom en tremånadersperiod efter uppsägningstidens
slut tas avgift ut retroaktivt för den mellanliggande tiden.
Barn som har plats i kommunens verksamheter kan i vissa fall sägas upp från
sin plats, till exempel om avgiften inte har betalats eller om placeringen inte
har utnyttjats på det sätt som man har kommit överens om vid placeringen.
Vårdnadshavare som har skuld till kommunen riskerar att förlora plats. Detta
gäller kommunal verksamhet och de fristående som anslutit sig till det
gemensamma kösystemet.
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3

Tillsynstider

Vid placeringstillfället kommer vårdnadshavare överens med
förskolechef/rektor eller dagbarnvårdare om vilka tillsynstider som ska
gälla för barnet. Dessa tider gäller tills anmälan om ändring anmälts.

3.1

När vårdnadshavare arbetar eller studerar

För barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar gäller att tillsynstiden
ska stå i förhållande till den tid som vårdnadshavaren arbetar eller studerar,
inklusive restiden till och från arbetet/studieplatsen. När vårdnadshavare är
lediga enstaka dagar kan begränsad tillsynstid ges. I förskola och pedagogisk
omsorg kan barnet då vara i verksamheten under 5 timmar. För barn i
fritidshem är tiden 2 timmar efter skoltid.
Om en vårdnadshavare blir arbetslös, föräldraledig eller av annan orsak upphör
med arbete eller studier, får den tidigare överenskomna tillsynstiden behållas i
14 dagar.
Ändringar av tillsynstiden ska anmälas via e-tjänsten. Varaktig förändring av
tillsynstiden ska meddelas förväg, 1 månad i förväg då förändringen ligger före
kl. 9.00 eller efter 15.00, då arbetsgivaren enligt avtal behöver ha
framförhållning för eventuella schemaändringar.

3.2

När vårdnadshavare inte arbetar eller studerar

För barn till vårdnadshavare som inte förvärvsarbetar eller studerar samt vid
föräldraledighet gäller att tillsynstiden i förskoleverksamhet är 5 3 timmar per
dag, företrädesvis kl. 9.00 - 14.00 12.00. Förskolechef Rektor eller
dagbarnvårdare avgör om annan förläggning av tiden ska ske. I
fritidshemmen är närvarotiden tillsynstiden 2 timmar per dag efter skoldagens
slut. Rektor avgör hur förläggning av tiden ska ske. Under grundskolornas
lovperioder medges tillsynstid max 5 3 timmars per dag för barn vars
vårdnadshavare inte arbetar eller studerar. Rektor kan besluta om hur
närvarotiden förläggs vid lov. Vanligtvis gäller kl. 09.00-14.00 12.00.
Vårdnadshavare som inte förvärvsarbetar, studerar eller är föräldralediga, ges
möjlighet att istället för 3 timmar per dag välja 5 timmar per dag under
skoldagar. Med skoldagar menas läsårets dagar exklusive skollov såsom jul-,
sport-, påsk-, sommar- och höstlov, enligt kommunens läsårsdata för
respektive år.
Barn ska vara lediga från förskolan när vårdnadshavare är lediga eller har
semester.
Tillfällig utökning av tiden för barn till arbetssökande vårdnadshavare ska vara
möjlig, om vårdnadshavaren har ett tillfälligt arbete enstaka dagar, eller är
kallad till anställningsintervjuer.
Barn vars ena vårdnadshavare har sjuk- eller aktivitetsersättning har rätt till
plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg utifrån en helhetsbedömning av
barnets behov. Bedömningen görs av förskolechef/rektor eller dagbarnvårdare
i samråd med vårdnadshavaren.
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Rektor kan begära in arbetsgivarintyg eller studieintyg där
arbetstider/studietakt framgår, för att fastställa barnets tider i förskolan.

3.3

Efter föräldraledighet

Om en vårdnadshavare vill bryta föräldraledigheten ska detta meddelas
förskolan/pedagogiska omsorgen. Arbetsgivarintyg och/eller studieintyg ska
skickas in och om vårdnadshavarna är egenföretagare ska f- skattsedel lämnas
in. Av arbetsgivarintyg/studieintyg ska arbetstider/studietakt framgå för att
fastställa barnets tider i förskolan.

3.3 Sammanhängande ledighet
Alla barn har rätt till sammanhängande ledighet och vila. Barn ska vara lediga från
förskolan när vårdnadshavare är lediga eller har semester.
Barn till vårdnadshavare som arbetar ska ha minst tre veckors sammanhängande
ledighet under sommarperioden om inte den sammanhängande ledigheten tagits ut
under annan del av året. För barn med växelvis boende samt vid särskilda skäl gör
rektor bedömning om sammanhängande ledighet.
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Taxor i Upplands-Bro kommun

Taxan Maxtaxa gäller för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och
omsorg på obekväm arbetstid för kommunala och fristående verksamheter.
Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli. Regeringen
beslutar om inkomsttaket för maxtaxan, läs mer om detta på
www.skolverket.se. Inga avgifter utöver maxtaxan får förekomma med
undantag för öppna den den öppna verksamheten. Se punkt.1.1.6
Tolkning och tillämpning av taxan handläggs av Utbildningskontoret.

4.1

Avgiftsgrundande inkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas lön före skatt och andra skattepliktiga
inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget
näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999: 1229) under det aktuella
året.

4.2

Inkomstredovisning

Inkomstredovisning ska registreras i e-tjänsten i samband med att erbjudande
om plats accepteras. Om kommunen saknar inkomstuppgift från
vårdnadshavare kommer högsta avgift att debiteras. Nya uppgifter ska alltid
lämnas när familjeinkomst, familjeförhållanden eller sysselsättning ändras,
samt när kommunen ber om det. Avgiften ändras påföljande månad.
Kontroll av den avgiftsgrundande inkomsten sker en gång per år. Från och med
år 2014 gör Upplands-Bro kommun en inkomstjämförelse mot slutlig taxerad
inkomst från Skatteverket. Det innebär att en trettonde faktura kan komma att
skickas ut med en slutkorrigering av avgiften. Beräkningsgrunder
Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före
skatt) där barnet är folkbokfört. Med hushåll avses gifta eller sammanboende.
Med hushåll menas personer som är gifta eller lever i äktenskapsliknande
former och är folkbokförda på samma adress. Inkomsten beräknas på båda
parterna i ett hushåll oavsett om de är vårdnadshavare/biologiska föräldrar
eller inte. Barnets vårdnadshavare är uppgiftsskyldiga angående
sammanboendes ekonomiska förhållanden.
För barn från samma hushåll som placeras i kommunal eller fristående
verksamhet som anslutit sig till det gemensamma kösystemet samordnas
taxorna. Avgiften fastställs med hänsyn till hushållets samtliga placerade barn.
Då syskon är placerade i både kommunal och fristående verksamhet uppbär
varje huvudman avgift för det eller de barn som är placerade.
Om det finns två platsinnehavare bosatta på varsitt håll i Upplands-Bro kan
avgiften beräknas utifrån den sammanlagda inkomsten i respektive
platsinnehavares hushåll. Se sidan 9 om delad faktura.

4.3

Avgift – debitering

Månadsavgift betalas 12 månader per år oavsett närvaro. Avgiften betalas för
innevarande månad med slutlig korrigering på nästkommande faktura. Detta
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gäller de kommunala förskolorna och fritidshemmen samt de fristående
verksamheter som anslutit sig till den gemensamma kön.
Inskolningen är avgiftsfri i två veckor, när barnet/en placeras för första gången.
Börjar eller avslutas placeringen under månaden räknas avgiften per dag, så att
den motsvarar 1/30 av månadsavgiften.
Vid barns sjukdom som varar sammanhängande mer än 30 dagar reduceras
avgiften från den 31 dagen med 1/30 per dag. Oavsett vilket barn som är sjukt
reduceras avgiften för det yngsta barnet i familjen. Sjukdomen skall alltid
styrkas med läkarintyg. Retroaktivt beviljas en nedsättning av avgiften på
grund av sjukt barn 60 dagar efter den sista sjukdagen.

4.4

Avgift – i procent av bruttoinkomsten

Månadsavgiften beräknas i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per
månad. Högsta avgiftsgrundande inkomst justeras efter index som fastställs av
regeringen. Information om avgiftsgrundande inkomst finns på kommunens
webbplats.
För 3, 4 och 5-åringar som har en tillsynstid som överstiger 15 timmar per
vecka reduceras avgiften med 25 % från och med den allmänna förskolans
start hösten det år barnet fyller tre år.
En låginkomstrabatt finns, som innebär att avgiften reduceras med 30 % vid
inkomster på 10 100 kr per månad eller lägre och med 10 % vid inkomster
mellan 10 100 – 13 800 kr per månad.
Avgiften i förskola/pedagogisk omsorg
är:

Avgiften i fritidshem är:

3 % av inkomsten för första barnet

2 % av inkomsten för första barnet

2 % av inkomsten för andra barnet

1 % av inkomsten för andra barnet

1 % av inkomsten för tredje barnet

1 % av inkomsten för tredje barnet

Det yngsta barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två osv.
Avgift tas ut för högst tre barn. Hushåll med fler än tre barn placerade i
kommunal eller fristående verksamhet betalar endast för de tre yngsta barnen.

4.5

Reduktion av avgiften i vissa fall

För 3, 4 och 5-åringar som har en tillsynstid som överstiger 15 timmar per
vecka reduceras avgiften med 30,7% från och med den allmänna förskolans
start på hösten det år barnet fyller tre år.
För barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling och som anvisas förskoleplats enligt 8 kap. 9 § Skollagen
(2010:800), tas avgift ut för den tid som överstiger 15 timmar i veckan. Det
innebär att en avgiftsreducering ges motsvarande 37,5% av ordinarie taxa.
Beslut fattas efter utredning av Resursteamet.

4.6

Behandling av personuppgifter

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina
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personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Information om hur personuppgifterna behandlas finns på kommunens hemsida.
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UN

Balanslista

Dnr UN 19/0098

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:
2019-05-28
§ 28

Ny förskola i Tjusta

Utbildningskontoret får i uppdrag att
teckna ett förstudieavtal med UpplandsBro Kommunfastigheter AB.

1

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.
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