
Handlingar till 
Utbildningsnämndens 

sammanträde den 31 mars 
2020



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Datum Vår beteckning 

Emilia Kihlstrand 

Utredare 

Utbildningskontoret 

+46 8-581 696 64

emilia.kihlstrand@upplands-bro.se

2020-03-13 UN 20/0056 

Utbildningsnämnden 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

Ansökan om godkännande för fristående 
förskola - Tellusbarn Upptäckaren 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Tellusbarn i Sverige AB att starta den 

fristående förskolan Tellusbarn Upptäckaren. 

Sammanfattning 

Tellusbarn i Sverige AB ansöker om godkännande för att bedriva fristående 

förskola, Tellusbarn Upptäckaren, i lokaler på Hjortronvägen 117. Ansökan 

inkom den 30 januari 2020. Verksamheten planerar att öppna den 1 augusti 

2020 under förutsättning att Utbildningsnämnden godkänner ansökan.  

I handläggningen av ansökan har Emilia Kihlstrand, Ann-Louise Rantanen och 

Peter Ottosson deltagit. Utbildningskontoret bedömer att ansökan uppfyller 

skolförfattningarna och kommunens krav för att starta fristående förskola. 

Beslutsunderlag 

• Ansökan om godkännande för fristående förskola den 30 januari 2020

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2020

Ärendet 

Tellusbarn i Sverige AB ansöker om godkännande för att bedriva fristående 

förskola, Tellusbarn Upptäckaren, i lokaler på Hjortronvägen 117. Ansökan 

inkom den 30 januari 2020. Verksamheten planerar att öppna den 1 augusti 

2020 under förutsättning att Utbildningsnämnden godkänner ansökan.  

I handläggningen av ansökan har Emilia Kihlstrand, Ann-Louise Rantanen och 

Peter Ottosson deltagit. Utbildningskontoret bedömer att ansökan uppfyller 

skolförfattningarna och kommunens krav för att starta fristående förskola. 

Huvudmannarepresentanten Narges Moshiri startade den första förskolan i 

Rinkeby 2007. Sedan 2010 har företaget ökat från 3 till 20 förskolor. En del av 

Tellus förskolor drivs på två språk, svenska och engelska. I företaget finns 

ateljeristor anställda, som fördelar sin arbetstid på olika förskolor. Fyra 

tillagningskök lagar mat till förskolorna. I företaget är även administratörer 

anställda som fördelar sin arbetstid på förskolorna, samt tre skolchefer. 

Rektorerna leder en till tre förskolor.  
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Renovering av lokalen på Hjortronvägen är projekterad. Tellusbarn AB startar 

renovering av dessa utan att vänta in nämndens beslut. Hyresvärden har gett 

löfte om färdigställande i augusti.  

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret bedömer att Tellusbarn i Sverige AB uppfyller skollagens 

krav på nyetablering. Sedan den 1 januari 2019 är skrivningarna i skollagen om 

godkännande av enskild huvudman skärpta. Det innebär bland annat att 

huvudmannen ska ha insikt om föreskrifter utöver skolförfattningarna, ha 

ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamhet samt i övrigt ha 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen (2 kap. 5 § 

skollagen). När det gäller en juridisk person, som i detta ärende, ska 

prövningen avse lämpligheten hos huvudman, så som vd, styrelseledamöter 

samt personer med direkt eller indirekt ägande med inflytande över 

verksamheten (2 kap. 5a §).   

Utbildningskontorets handläggning av ärendet har bland annat inneburit möte 

med Tellusbarn AB´s huvudmannarepresentant samt ansvarig person för 

nyetableringar av fristående verksamheter. Vid mötet presenterades ansökan 

med tillhörande bilagor. Utbildningskontoret informerade bland annat om 

beredningen inför beslut samt andra frågor som lyftes under mötet.  

Utbildningskontorets utredare har tidigare besökt de lokaler som förskolan 

avser att etablera sig i. Huvudmannen anger att lokalerna ska vara klara till den 

1 augusti 2020, då verksamheten ansökt om att starta. Utbildningskontoret 

förutsätter att lokalerna är färdiga för att bedriva verksamhet det angivna 

datumet, i annat fall förutsätts huvudmannen ta ansvar för att barnen inte vistas 

i lokaler som inte är ändamålsenliga. 

Se huvudmannens beskrivning av lokaler, gården samt sammansättning av 

barngrupper, bilaga 6. Se även bilaga 7, avsiktsförklaringen mellan huvudman 

och hyresvärd. Där framgår att hyresvärd och hyresgäst ska anpassa lokaler för 

bedrivande av förskoleverksamhet. Företaget har också ansökt om bedrivande 

av verksamhet i Upplands-Bro kommun till Samhällsbyggnadskontoret, utifrån 

krav på miljö och livsmedel, detta i enlighet med krav i annan lagstiftning.  

Sammantaget ses Tellusbarn AB som ett etablerat företag med flera förskolor 

samt har fått goda referenser. Utbildningskontoret ser positivt på denna 

etablering av verksamhet.  

Barnperspektiv 

Att barn erbjuds utbildning och undervisning i en förskola som håller god 

kvalitet är en förutsättning med hänsyn till barnens bästa. 
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Utbildningskontoret 

 

 

Kaj Söder  

Utbildningschef Jesper Sjögren 

 Stabschef 

 

Bilagor 

1. Ansökan om godkännande för fristående förskola i Upplands-Bro kommun, 

Tellusbarn Upptäckaren den 30 januari 2020.  

2. Registreringsbevis den 28 mars 2007 

3. Bolagsordning den 31 mars 2011 

4. Översikt, organisationsskiss 2020 den 30 januari 2020 

5. Aktiva kommuner, huvudmannens förskolor den 30 januari 2020 

6. Verksamhetssammanställning Upptäckaren den 30 januari 2020 

7. Avsiktsförklaring den 30 januari 2020 

8. F-skattsedel den 11 juni 2007 

9.  Tellusbarn Upptäckaren bilaga 2 den 30 januari 2020 

10. Ekonomisk kalkyl den 30 januari 2020 

11. Utbildningsplan 20/21 den 30 januari 2020 

12. Tibble, planritning den 30 januari 2020 

 

Beslut sänds till 

• Tellusbarn AB 

 

































Bina Holding
Ordf: Narges; SL+VD; Bijan; 

Sup: Elnaz

Samand

Ordf: Bijan; SL+ VD; Narges; Sup: Elnaz

1+3 lokaler

TellusPeople

Ordf: Narges; SL+ VD; Bijan; SL 
Malin; SL: Elnaz

Tellusbarn

Ordf: Narges; VD+SL:Carina:SL Malin; 
SL: Elnaz; SL: Bijan  9 förskolor, 1 lokal

Nanny by Tellus
Ordf: Narges; VD+SL: Bijan; SL: Malin

Veritas

Professionals
Ordf: Narges; VD+SL: Bijan; SL: Malin

Översikt 2020

100% 95%

Bijan Narges50% 50%

5%, 
malin
5%, 

malin

95%
5%, 

Gabriel
5%, 

Gabriel

Skogmans AB
ordf.narges, led+vd bijan, led malin

100%

100%100%

Ordf:Narges, led+vd Bijan, led: malin, 
sup Elnaz



Aktiva Kommuner
Enhet adress postnummer ort Kommun

The Rainbow Love Almqvistsväg 4C 112 53 Stockholm Stockholm

Växthuset Täljöviksvägen 10 184 92 Åkersberga Österåker

Pusslet Mockasinvägen 24 126 39 Älvsjö Stockho lm

Sherwood Bergsgatan 35 112 28 Stockh olm Stockholm

Oasen Byälvsvägen 30 128 48 Bagarmossen Stockholm

Solen Tingvallavägen 9 J - K 195 31 Märsta Sigtuna

Sparrisen Sparrisgatan 7 754 46 Uppsala Uppsala

Tulpanen Blomdahls väg 9 756 49 Uppsala Uppsala

Piazzan Tomtevägen 4 176 70 Järfälla Järfä ll a

Backen Storholmsbackarna 34 127 43 Skärholmen Stockholm

The Cottage Maria Bangata 31 - 33 116 39 Stockholm Stockholm

Galaxen Götgatan 104 118 62 Stockholm Stockholm

Torget Rinkebytorget 8 163 73 Spånga Stockholm

Paletten Edvard Greigsgången 14 164 3 2 Kista Stockholm

Akvarellen Skarpnäcks Allé 30 128 33 Skarpnäck Stockholm

Uppfinnaren, Blåsut Garagevägen 26 Stockholm

Kulturförskolan Hägern Hägervägen 32 122 39 Enskede Stockholm

Kulturförskolan Parken Kaggeholmsvägen 44 122 60 Enskede Stockholm

Kulturförskolan Poseidon Poseidons Torg 4 136 46 Handen Haninge

Kulturförskolan Sköndal Sköndalsvägen 89 128 66 Sköndal Stockholm



Förskolans nyttjande av lokaler och gård  

Både gården och innemiljön är utformade så att personalen lätt kan arbeta i större och mindre 

grupper under dagen. Lokalen är uppdelad så att varje hemvist har tillgång till flera rum, på så sätt 

ges möjlighet till avskildhet och arbete i mindre grupper med barnen. Möbler kommer vara 

anpassade för barnen i storlek och placering, material kommer finnas överskådligt och på barnens 

höjd för att uppmuntra till eget initiativ och att klara av att utföra saker självständigt. Det kommer 

finnas miljöer utifrån läroplanens områden; skapande, rörelse, rollek, matematik, natur och teknik, 

språk och kommunikation, bygg och konstruktion och digital miljö. Miljö och material kommer 

anpassas och ändras utifrån barnens behov, intresse och mognad. Vid materialinköp tas hänsyn till 

materialens innehåll för att minimera gifter, förskolan kommer städas dagligen. 

Gården är en förlängning av det pedagogiska rummet och kommer nyttjas till lika stor del i den 

dagliga verksamheten och i pågående projekt. Gården är inhägnad och man kommer kunna ha god 

uppsikt över barnen och ha möjlighet att dela in barnen i mindre grupper, utifrån ålder, mognad, 

intresse och behov. På gården kommer det finnas olika stationer som ger möjlighet till bl a 

utforskande, motorisk träning, lek, samspel och konstruktion. Vi kommer anpassa gården efter 

barnens mognad och ålder. Det finns även möjligheter till skapande verksamhet på gården. Vid 

utformningen av förskolans gård tas hänsyn till vilka material som används för att minimera gifter.  

Varje månad utförs egenkontroll av all fysisk miljö, för att säkerställa att barnens säkerhet kan 

garanteras. Utifrån ett pedagogiskt perspektiv kommer även pedagogerna löpande varje termin gå 

igenom miljön för att se över att alla områden från Lpfö 18 representeras på både hemvister och 

gården.  

 

Sammansättning av barngrupper 

Förskolan kommer att vara uppdelad på 6 hemvister i åldrarna 1-3 år och 3-5 år, där 4-5 antal 

pedagoger kommer att arbeta på varje hemvist. Barngruppernas sammansättning utifrån olika åldrar 

är beroende av aktuellt barnunderlag, därför är detta flexibelt och beror på yttre faktorer. Vid 

utformning av arbetslag, barngruppers storlek och organisation är alltid barnens behov centrala och 

dessa tas in i analys och riskbedömning. Vi har tillgång till specialpedagog som är anställd hos 

Tellusbarn som kommer stötta i hur barngrupperna kan organiseras på bästa sätt utifrån de 

förutsättningar och behov som just de barn som finns i barngruppen har. Eftersom vi måste anpassa 

verksamhetens innehåll så att alla barn kan inkluderas kommer gruppstorlek, sammansättning och 

personals placering utifrån kompetens vara dynamiskt utifrån varje barns individuella 

förutsättningar.  
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Lokal, utrustning och utemiljö  

Lokaler och utrustning ska finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas (2 

kap. 35 § skollagen).  

Huvudmannen ska se till att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö (8 kap. 8 § skollagen). En 

förutsättning för att godkännas som huvudman är att förskolan kommer att ha ändamålsenliga 

lokaler för sin verksamhet. Detta innebär att även om lokalfrågan inte är löst vid ansökningstillfället 

ska ett eller flera lokalalternativ presenteras.  

Lokalerna bedöms utifrån skollagens krav på ändamålsenlighet men kan inte godkännas om det finns 

brister i förhållande till annan lagstiftning. Arbetsmiljöansvaret och ansvaret för barnens säkerhet 

vilar på huvudmannen. Huvudmannen ska visa att lokalerna, utrustningen och utemiljön är godkänd 

och anmäld till Bygg- och miljöavdelningen och att det finns rutiner för egenkontroll enligt 

miljöbalken samt för brandskydd. Jämför Bygg- och miljöavdelningens vägledning ”Starta skola, 

förskola eller annan undervisningslokal”. Utbildningskontoret har tillsynsansvar och kommer att 

granska lokalerna inför verksamhetsstart. 

Beskriv hur villkoren för ändamålsenliga lokaler, inklusive utemiljön och dess utrustning ska uppfyllas: 

Förskolan kommer vara uppdelad på 6 hemvister. På varje hemvist finns möjlighet till aktivitet, vila, 

mat och skötrum/toalett. Hemvisterna rymmer 25 barn som delas in i mindre grupper.  

Både gårdar och innemiljön är utformade så att personalen lätt kan arbeta i större och mindre 

grupper under dagen. Lokalen är uppdelad så att varje hemvist har tillgång till flera rum, på så sätt 

ges möjlighet till avskildhet och arbete i mindre grupper med barnen. Möbler kommer vara 

anpassade för barnen i storlek och placering, material kommer finnas överskådligt och på barnens 

höjd för att uppmuntra till eget initiativ och att klara av att utföra saker självständigt. Det kommer 

finnas miljöer utifrån läroplanens områden; skapande, rörelse, rollek, matematik, natur och teknik, 

språk och kommunikation, bygg och konstruktion och digital miljö. Miljö och material kommer 

anpassas och ändras utifrån barnens behov, intresse och mognad. Vid materialinköp tas hänsyn till 

materialens innehåll för att minimera gifter, förskolan kommer städas dagligen. 

De uppdelade gårdarna är en förlängning av det pedagogiska rummet och kommer nyttjas till lika 

stor del i den dagliga verksamheten och i pågående projekt. Gården är inhägnad och man kommer 

kunna ha god uppsikt över barnen och ha möjlighet att dela in barnen i mindre grupper, utifrån ålder, 

mognad, intresse och behov. På gården kommer det finnas olika stationer som ger möjlighet till bl a 

utforskande, motorisk träning, lek, samspel och konstruktion. Vi kommer anpassa gården efter 

barnens mognad och ålder. Det finns även möjligheter till skapande verksamhet på gården. Vid 

utformningen av förskolans gård tas hänsyn till vilka material som används för att minimera gifter.  

Varje månad utförs egenkontroll av all fysisk miljö, för att säkerställa att barnens säkerhet kan 

garanteras. Utifrån ett pedagogiskt perspektiv kommer även pedagogerna löpande varje termin gå 

igenom miljön för att se över att alla områden från Lpfö 18 representeras på både hemvister och 

gården.  
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Huvudmannens ansvar för utbildningen  

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen, 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan 

finnas i andra författningar (2 kap. 8 § skollagen).  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

Huvudmannen arbetar löpande och strukturerat med kvalitetsuppföljning för att nå ut till alla 

enheter. En skolchef finns som stöd till rektorer och för att säkerställa att alla förskolor följer 

nationella styrdokument. Varje år sätts gemensamma mål för alla förskolor, tillsammans med 

Huvudman, skolchef och förskolornas rektorer. Dessa följs upp och utvärderas årligen, både på 

respektive förskolas utvärderingsdag och centralt på rektorernas utvärderingsdag. I utvärderingen 

ingår både analys och vilka insatser som behövs framåt baserat på nuläget. Utifrån resultatet från 

kvalitetsuppföljning och utvärdering arbetar skolchef på lokal nivå med respektive rektor för att 

skapa en god lärmiljö för varje barn och en god arbetsplats för de anställda. 

 

Huvudmannen upprättar en budget som respektive rektor ansvarar för och genom 

budgetuppföljning och stöd tillsammans med skolchef kan rektor arbeta mot en balanserad och 

hållbar verksamhet. Varje månad hålls pedagogisk ledningsgrupp (PLG) under ledning av skolchef 

och huvudman, för rektorer där gemensamma och centrala frågor diskuteras. En 

verksamhetshandbok finns upprättad där alla företagets uppgifter finns tydligt delegerade på både 

allmän och lokal nivå. Vi arbetar med korta beslutsvägar och närvarande ägare.  Det ger delaktighet 

på enhetsnivå och de anställda, barn och vårdnadshavare ges möjlighet att påverka förskolorna. 
 

Rektor  

Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor som särskilt ska 

verka för att utbildningen utvecklas. Som rektor får endast den anställas som genom utbildning och 

erfarenhet har pedagogisk insikt. Rektor beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt 

de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen och andra författningar 

(2 kap. 9-11 §§ skollagen). 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

Förskolan kommer ha en rektor med relevant pedagogisk utbildning och erfarenhet av förskola. 

Tellusbarn har en verksamhetsinriktning som förtydligar hur alla våra förskolor ska arbeta med 

läroplanens mål. Utifrån denna skriver respektive rektor, tillsammans med förskolans personal, en 

utbildningsplan och varje avdelning upprättar en arbetsplan. Dessa dokument innehåller 

målområden utifrån läroplanen, som följs upp löpande under året och utvärderas vid läsårsslut. 

Läroplanens mål specificeras och avgränsas till mätbara mål i både utbildningsplaner och 

arbetsplaner. Under terminens gång har alla arbetslag reflektionstid en gång i veckan där de 

reflekterar kring den dokumentation de gjort utifrån utbildningens innehåll. Rektorerna följer 

löpande upp det pedagogiska arbetet på APT, planeringsdagar, enhetsmöten och genom att delta på 

reflektionstiden för varje arbetslag. Om det framkommer att förändringar krävs på organisationsnivå 

ansvarar rektor för relevanta insatser. Dessa insatser kan vara fortbildning för personal, inköp av 

material, handledning av specialpedagog, omfördelning av personal etc. Om rektor behöver stöd i 

detta arbete finns skolchefen till hands, som ansvarar för att rätt förutsättningar finns för varje rektor 

att bedriva sina förskolor utifrån de nationella styrdokumenten. 
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Personal  

Huvudmannen ska för undervisningen använda förskollärare som har en utbildning som är avsedd för 

den undervisning den ska bedriva. Utöver förskollärare får det i undervisningen finnas annan personal 

med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas (2 kap. 13- 14 §§ 

skollagen). I ansökan om godkännande ska planerad personalorganisation, personalens 

utbildningsnivå och fördelning anges samt hur vikariefrågan ska lösas.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

Undervisningen kommer ledas av förskollärare. Förskollärare och barnskötare kommer tillsammans 

arbeta målorienterat med alla barns omsorg, utveckling och lärande. Varje hemvist kommer ledas av 

en avdelningsansvarig pedagog, med relevant utbildning och erfarenhet,  som säkerställer, 

tillsammans med rektor, att utbildningen följer de nationella styrdokumenten.  

All personal som arbetar hos Tellusbarn ska ta del av en pedagogisk handbok, som beskriver hur det 

dagliga arbetet med barnens utbildning ska ske, i allt från hur miljön ska utformas, lågaffektivt 

bemötande, hur undervisningen ska organiseras, liksom rutiner och övergångar.  

På varje hemvist kommer det finnas ca 2-4 pedagoger, under ledning av förskollärare. Personalen 

kommer organiseras utifrån rådande barngrupper och varje barns behov och förutsättningar. Vid 

behov kommer det finnas en intern vikariepool som kan användas för att stärka upp den dagliga 

bemanningen.  

 

Registerkontroll av personal  

Innan beslut om anställning av personal ska registerutdrag ur belastningsregistret lämnas in. 

Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Huvudmannen ansvarar för att registerutdrag lämnas av all 

personal som erbjuds anställning inom verksamheten 2 kap. 31-33 §§ skollagen.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:  

All personal som anställs till Tellusbarns förskolor får vid anställningstillfället visa upp registerutdrag 

från belastningsregistret, som får vara högst ett år gammalt. Datum för utdraget skrivs på 

anställningsavtalet, samt datum som arbetsgivaren tagit del av utdraget. Utdraget ges sedan tillbaka 

till den anställde. Detta gäller all personal inom förskolan, inkluderat timvikarier, samt praktikanter 

från universitet/högskola, vuxenutbildning och personal via arbetsmarknadspolitiska insatser. Om en 

före detta personal nyanställs kommer nytt registerutdrag lämnas för påsyn och dokumenteras om 

den anställda varit borta från verksamheten längre än ett år.  

 

Tystnadsplikt  

Den som är eller har varit verksam inom en fristående förskola omfattas av tystnadsplikt (29 kap. 14 § 

skollagen). Huvudmannen ansvarar för att all personal har kunskap om innebörden av tystnadsplikt. 

Detta gäller även för frivilliga som utan ersättning utför sysslor i verksamheten. 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas:  

Alla anställda på Tellusbarns förskolor skriver på ett dokument om tystnadsplikt vid 

anställningstillfället, där det tydligt står vad tystnadsplikten omfattar. Detta dokument sparas 

tillsammans med anställningsavtal och ev. övriga dokument digitalt och i pappersform. Alla som 
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börjar arbeta på Tellusbarns förskolor läser innan eller under första veckan vår personalhandbok där 

det också beskrivs vad tystnadsplikten innebär. Personalhandboken gås igenom årligen på alla våra 

förskolor för att löpande säkerställa att alla våra policys används, detta inkluderar lagen om 

tystnadsplikt. 

 

Anmälningsplikt  

Huvudmannen ansvarar för att all personal i verksamheten har kunskap om sin skyldighet att genast 

anmäla till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, 14 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453). Det innebär att misstanke om vanvård, övergrepp och andra brister och 

försummelser ska anmälas.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

Tellusbarn har en personalhandbok för alla medarbetare där vi beskriver anmälningsplikten och vilka 

rutiner vi har. Alla medarbetare skriver i anställningsavtalet under att de läst och förstått dessa 

rutiner, och att de kommer följas. Rektor är alltid delaktig i en orosanmälan för att stötta 

medarbetarna. Personalhandboken gås igenom årligen och rektor säkerställer då att all personal är 

införstådd med rutiner och innehåll kring anmälningsplikt.  

 

Barngruppens sammansättning  

Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek (8 kap. 8 § skollagen). Ta vägledning 

av Skolverkets Allmänna råd för förskolan.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

Förskolan kommer att vara uppdelad på 5 hemvister i åldrarna 1-3 år och 3-5 år. Barngruppernas 

sammansättning utifrån olika åldrar är beroende av aktuellt barnunderlag, därför är detta flexibelt 

och beror på yttre faktorer. Vid utformning av arbetslag, barngruppers storlek och organisation är 

alltid barnens behov centrala och dessa tas in i analys och riskbedömning. Vi har tillgång till 

specialpedagog som är anställd hos Tellusbarn som kommer stötta i hur barngrupperna kan 

organiseras på bästa sätt utifrån de förutsättningar och behov som just de barn som finns i 

barngruppen har. Eftersom vi måste anpassa verksamhetens innehåll så att alla barn kan inkluderas 

kommer gruppstorlek, sammansättning och personals placering utifrån kompetens vara dynamiskt 

utifrån varje barns individuella förutsättningar.  

 

Särskilt stöd  

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd 

som deras speciella behov kräver. Om det framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd ska 

rektor se till att barnet ges sådant stöd (8 kap. 9 § skollagen).  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

Vi kommer arbeta systematiskt med insatser och åtgärder kring de barn som är i behov av särskilt 

stöd. Vi har specialpedagoger anställda på Tellusbarn, varav en kommer vara kopplad till denna 

förskola. Specialpedagogen används främst som stöd för arbetslaget i att kartlägga barns stödbehov 

och innehållet i arbetslagets verksamhet, samt ge förslag på nya arbetssätt och material. När ansvarig 

pedagog har anmält till rektor att de behöver stöd i sitt arbete kring ett barn, bokar rektor ett möte 
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med specialpedagogen. Specialpedagogen gör en kartläggning på organisations- grupp- och 

individnivå. Utifrån denna kartläggning görs en handlingsplan, som alla berörda arbetar utifrån fram 

till det datum då insatserna ska utvärderas och ev. uppdateras. Insatserna kommer i första hand att 

gälla på organisations- och gruppnivå, eftersom insatser för barn i behov av särskilt stöd ofta är 

kvalitetshöjande för alla barn i gruppen. Exempel på sådana insatser kan vara att fördela om 

personal, ändra dagsrutiner, möblera om, använda bildstöd, organisera små lekgrupper etc. Vid 

behov kommer även insatser på individnivå att genomföras. Förslag på sådana insatser kan vara att 

använda digitala hjälpmedel, enskilt stöd av pedagog vid övergångar, möjlighet att vistas en till en 

med vuxen i vissa aktiviteter, enskild förberedelse inför aktiviteter etc. Vårdnadshavare informeras 

alltid inför att handlingsplan ska upprättas och erbjuds att delta i utformningen. Rektor är ytterst 

ansvarig för att handlingsplanen följs och att den utvärderas. Om rektor tillsammans med pedagoger 

och specialpedagog därefter bedömer att man behöver söka tilläggsbelopp hos kommunen kommer 

detta genomföras utifrån kommunens riktlinjer.  

Barnsäkerhet  

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg (8 kap. 2 § skollagen). Huvudmannen är ansvarig för 

barnens säkerhet. Huvudmannen ansvarar för att rutiner för barnsäkerhet, utflykter, utevistelse, 

brand, kriser och katastrofer finns och är uppdaterade och att dessa är kända av personalen. 

Rutinerna bör vara dokumenterade.  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

Alla pedagoger utbildas inom barnolycksfall och brand regelbundet. Vi har ett avtal med extern 

aktör som hjälper oss att upprätta individuella rutiner för brand och livsmedelsrutiner per förskola. 

Alla utbildningstillfällen dokumenteras för att få en god bild över när de senast gjorts och vilka som 

har deltagit.  

 

Inarbetade rutiner kring barns säkerhet finns framtagna och följs av samtliga förskolor i Tellusbarns 

regi. Det inkluderar dokumentation av barnens närvaro på en digital lärplattform, rutiner vid 

utflykter och rutiner vid olycksfall, kris och katastrof. Alla rutiner gås alltid igenom vid 

nyanställningar, uppdateras löpande för alla personal och diskuteras på arbetslagsträffar och APT, 

under rektors ledning. På varje avdelning finns en krispärm med rutiner och kontaktnummer. Denna 

uppdateras varje termin. Minst en gång per termin hålls utrymningsövningar.  

 
En gång per termin eller efter stora förändringar i den fysiska miljön genomförs en 

barnsäkerhetsrond där rektor deltar. Övriga ronder som genomförs varje läsår är allergirond och 

arbetsmiljörond. Den fysiska miljön inne (bord, stolar, inredning, lekutrustning etc.) och utemiljön på 

gården kontrolleras löpande av administratör vid en egenkontroll minst en gång i månaden. Vi 

använder dokument för egenkontroller där allt dokumenteras. Fel där barn kan skadas dokumenteras 

och åtgärdas omgående. Vid incident rapporteras detta alltid till huvudmannen med förslag på 

omgående åtgärd.  

I våra övergripande riktlinjer som gäller alla förskolor inom Tellusbarn ska barn aldrig lämnas 

ensamma utan tillsyn. De äldsta barnen (4-5 år) kan vara i ett rum ensamma korta stunder om 

vuxen finns i anslutande rum och har en överblick. Vid utflykter har alla barn väl synliga västar med 

förskolan telefonnummer på. I pedagogernas ryggsäck finns en lista på viktiga telefonnummer, 

barnens kontaktuppgifter, adress till det stället de vistas på, första-hjälpenväska och telefon. . I våra 

övergripande riktlinjer för alla förskolor inom Tellusbarn ska alla barn delas in i mindre grupper 

under dagen, för att skapa en god arbetsmiljö med en lugn ljudmiljö. 
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Kompetensutveckling  

Huvudmannen ska se till att personalen vid förskolan ges möjligheter till kompetensutveckling. 

Huvudmannen ska se till att all personal vid förskolan har nödvändiga insikter i de föreskrifter som 

gäller för verksamheten (2 kap 34 § skollagen). 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

All personal får löpande möjlighet till fortbildning, både externt och internt. Vi använder den 

kompetens vi har inom Tellusbarn för att sprida kunskap och säkra god kvalitet i alla våra förskolor. 

Exempel på detta kan vara att specialpedagogen föreläser om ett ämne på ett APT eller under en 

planeringsdag. Vi bjuder även in föreläsare till planeringsdagar (både gemensamma för hela 

Tellusbarn och på var och en av förskolorna) som uppdaterar pedagogerna i den senaste pedagogiska 

forskningen. Inom Tellusbarn har vi senaste åren haft pågående samarbeten med Stockholms 

universitet/specialpedagogiska institutionen och med Specialpedagogiska skolmyndigheten, där flera 

pedagoger tillsammans med specialpedagog deltagit i utvecklingsprojekt och forskningsprojekt. 

Utöver detta anpassar vi verksamheten så att barnskötare uppmuntras till att studera vidare till 

förskollärare och att både barnskötare och förskollärare får möjlighet att anmäla sig till olika kurser 

och utbildningar under terminerna.  

 

Systematiskt kvalitetsarbete  

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, 

följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål 

som finns för utbildningen i skollag och andra föreskrifter. Det systematiska kvalitetsarbetet ska 

dokumenteras (4 kap. 3 - 7 §§ skollagen).  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete utgår från vår verksamhetsinriktning, som har sin grund 

i läroplan och skollag. Löpande avstämning sker med alla rektorer kring hur deras förskolors 

verksamhet överensstämmer med de nationella målen. Tellusbarns ledning sätter tillsammans med 

rektorerna prioriterade områden för verksamheten. Alla rektorer deltar varje månad i en pedagogisk 

ledningsgrupp där frågor och områden som berör samverkan mellan huvudman och verksamheterna 

tas upp.  

 
Den individuella förskolan utför sitt systematiska kvalitetsarbete genom att sätta mål för 

verksamheten i sin verksamhetsplan utifrån de gemensamma målen, som utgår från nationella 

styrdokumenten, samt utifrån förskolans analys av sin verksamhet. Varje förskola väljer årligen ut 

fokusområden utifrån läroplanen inom vilka de sätter upp utvecklingsmål. Dessa sammanfattas i 

förskolans lokala verksamhetsplan. Arbetet med dessa ska löpande dokumenteras och följas upp i 

arbetslagens arbetsplaner. Arbetsplanerna följs upp i januari och utifrån dessa följer rektor upp 

verksamhetsplan, som lämnas till huvudmannen. Samt följs arbetsplanerna upp på reflektionsmöten 

varje vecka i arbetslaget. I juni utvärderas arbetsplanerna av arbetslagen och det ligger till grund för 

rektors utvärdering av verksamhetsplanen. Utvärderingen innehåller analys och förslag på 

förbättringar och utvecklingsområden, som sen synliggörs för huvudmannen, som kan följa arbetet. 

Utvärderingen ligger till grund för nästa läsårs mål i verksamhetsplan och arbetsplaner. Alla planer 

sparas i digital form och finns tillgängliga för personal, rektor och huvudman.  
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Genom brukarundersökningen är vårdnadshavare med och påverkar innehållet, då mål formuleras 

utifrån det aktuella resultatet varje år. Barnen är delaktiga genom att alla pedagoger använder 

pedagogisk dokumentation och på så sätt följer varje barns utveckling, intressen och behov. 

Verksamheten formas utifrån de reflektioner och den analys som görs under reflektionsmöten och 

andra former där pedagogerna samverkar kring barnen och deras lärande. Barnen är även delaktiga i 

att utforma sin verksamhet genom att pedagoer fångar upp barnens reflektioner i det dagliga arbetet 

genom att ställa öppna frågor och prata om vad vi gjort eller sett. 

 
Rutiner för klagomålshantering  

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Information om rutinerna ska lämnas på ett sådant sätt att de blir kända för dem som vill lämna 

klagomål. Av informationen bör det även framgå att den som vill lämna klagomål kan vända sig till 

Utbildningskontoret i Upplands-Bro kommun. (4 kap. 7-8 § skollagen).  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

Tellusbarn har gemensamma klagomålsrutiner som finns anslagna på varje förskola och på vår 

hemsida, med aktuella kontaktuppgifter. Där beskrivs att vårdnadshavare i första hand vänder sig till 

sin avdelningspersonal, sen till rektor, och sedan till huvudman. Klagomålen följs upp och återkopplas 

till vårdnadshavaren inom kort.  

 

Språk  

Svenska ska vara huvudspråk i verksamheten. Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att 

lära sig, utveckla och använda svenska (4, 6, 14 och 15 §§ språklagen 2009:600, Förskolans läroplan 

Lpfö 98 avsnitt 1 och 2,2).  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

Vi lägger stort fokus på att stärka barnens språkliga färdigheter. Det gäller i första hand svenska, men 

även andra språk. Utöver en rik språklig miljö med aktiviteter som stimulerar språkutvecklingen ska 

alla arbetslag arbeta med metoder utifrån barnens olika modersmål, så att detta främjar och stärker 

barnets modersmål och kulturella identitet. Vi utvecklar gärna tvåspråkiga avdelningar om 

efterfrågan finns i området. Förskolan kommer arbeta systematiskt med barnens språkutveckling 

genom att använda modellen ”Före Bornholmsmodellen” och/eller Dialogic Bookreading. Förskolan 

ska ha en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor. Arbetet med barns 

språkutveckling följs i det systematiska kvalitetsarbetet.  
 

Modersmål  

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla 

både det svenska språket och sitt modersmål (8 kap. 10 § skollagen, Förskolans läroplan Lpfö 98 

avsnitt 1 och 2,2). 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

Förskolan ska stötta barnen att utveckla alla sina språk. Vi uppmuntrar barnen att tänka på och tala 

sitt modersmål, vi hittar sätt så barnen möter sitt modersmål även i förskolan. När vi kan har vi 

pedagoger som talar barnets modersmål med dem. Vi uppmanar vårdnadshavare att tala sitt 
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modersmål hemma och vi samverkar med hemmet för att stärka barnens språkutveckling på alla 

deras språk. Arbetet med barns modersmål följs i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering  

Huvudman eller personal får inte utsätta ett barn för kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar 

för att genom målinriktat arbete motverka kränkande behandling av barn. Vidare ska åtgärder 

genomföras för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling. (6 kap. 1-11 

§§ skollagen). Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska det varje år upprättas en 

likabehandlingsplan. Barns inflytande I all utbildning ska barnets bästa vara utgångspunkt. Barnets  

inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter. 

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (1 kap. 10 § 

skollagen). Barn ska ges inflytande över utbildningen och ska informeras om vad som gäller i fråga 

om inflytande och samråd (4 kap. 9 och 14 §§ skollagen, Förskolans läroplan Lpfö 98 avsnitt 1 

och2.3).  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

Alla barn är välkomna till våra förskolor. Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång för 

utveckling. På våra förskolor tolererar vi inga former av kränkande behandling. Det barn eller den 

vuxne som upplever att den blivit kränkt tar vi alltid på allvar. Utgångspunkt är den kränktes 

upplevelse. Barn som vuxen ska respektera varandras olikheter. Personal och vårdnadshavare är 

skyldiga att kontakta personal eller rektor om man känner oro för, eller får kännedom, om att någon 

blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Personalen på förskolan 

är skyldig att ingripa och följa upp när någon blivit kränkt, samt i vissa fall kontakta sociala 

myndigheter. Förskolans policy är att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 

inte tolereras eller accepteras. 

Vår policy på Tellusbarn baseras på skollagen, diskrimineringslagen, barnkonventionen och 

läroplanen. Våra gemensamma värden står i vår personalhandbok och i våra kvalitetsdokument för 

verksamheten, såsom plan mot diskriminering och kränkande behandling, verksamhetsplan och 

arbetsplan. Rektor har yttersta ansvaret för att dessa riktlinjer följs av personalen på förskolan, och 

rapporterar via en incidentrapport till huvudman om en avvikelse sker, där förslag på omgående 

åtgärd finns med.  

Vid rekrytering av medarbetare tas särskild hänsyn till kunskap i värdegrundsfrågor, och dessa är 

också en del av de lönekriterier vi använder. Varje arbetslag skriver vid läsårsstart en arbetsplan kring 

hur de ska arbeta både med normer och värden och barns inflytande i verksamheten, som följs upp 

och utvärderas. Arbetsplanen baseras på verksamhetsplanen, som rektor upprättar vid varje 

läsårsstart. Rektor är närvarande i verksamheten och även specialpedagogen, som lägger särskild vikt 

vid att verksamheten utformas så att varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina 

förutsätningar. Specialpedagogen har också handledning med arbetslagen kring förhållingssätt, till 

exempel utbildning i lågaffektivt bemötande. Den pedagogiska miljön ska utformas så att risken för 

kränkningar minimeras, till exempel möbleras avdelningarna så att pedagoger alltid har god översikt 

över alla barn.  

Varje år upprättas/revideras planen mot diskriminering och kränkande behandling. Denna utgår från 

nuläget i verksamheten och är indelad i tre delar: främjande, förebyggande och åtgärdande arbete, 

där aktiva åtgärder finns beskrivna utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Mål utformas utifrån det 
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främjande arbetet, det kan handla om användning av gården och lokalerna, strukturen vid 

övergångar, hur barn ska grupperas och inköp som är normkreativa och speglar de olikheter som 

finns i samhället. Risker för diskriminering och kränkande behandling identifieras och utifrån dessa 

formuleras aktiva åtgärder i det förebyggande arbetet. Vid inträffande av diskriminiering eller 

kränkande behandling finns rutiner för det åtgärdande arbetet, dessa är: 

 Rektor informeras  

 Vårdnadshavare, både till den som kränks och den som kränker, kontaktas av avdelningens 
personal inom 24 timmar  

 Analys görs av avdelningspersonal/rektor för att få en helhetsbild 

 Handlingsplan skrivs av rektor 

 Återkoppling till berörda  

 Handlingsplan följs upp 

 Handlingsplan skickas alltid till huvudman 
Dessa rutiner står i vår plan för diskriminering och kränkande behandling, som all personal på 

förskolan har kännedom om.  

 

Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmet  

Barns vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande i förskolan. Vid varje förskolenhet ska det 

finnas ett eller flera forum för samråd. Rektor ansvarar för att det finns forum för samråd och för att 

information och samrådsskyldigheten fullgörs. Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och 

förtroendefullt samarbete med hemmen (4 kap. 12 - 14 §§ skollagen, Förskolans läroplan Lpfö98 

avsnitt 2.4).  

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

Det är viktigt att barnens vårdnadshavare känner sig trygga när de lämnar sina barn hos oss. Därför 

är det en självklarhet att vi samarbetar med barnens vårdnadshavare och en förutsättning för att vi 

ska få en utbildning av kvalitet.  Det är alltid pedagogernas ansvar att ge information till 

vårdnadshavare. Alla pedagoger ansvarar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans 

personal och barnens familjer. Vi beaktar vårdnadshavarnas synpunkter och uppmuntrar dem till att 

vara med i förskolan om de har möjlighet. 

Introduktion och inskolning: Det är viktigt att vårdnadshavare har god information om utbildningen 

och känner sig välkomna i förskolan. Vi visar vår förskola för vårdnadshavare som är intresserade av 

plats för sina barn hos oss. Vårdnadshavare som valt att sätta sina barn hos oss får skriftlig 

information om utbildningens innehåll och inskolning. I samband med detta bjuds de in till 

informationssamtal. Vi tillämpar föräldraaktiv inskolning. Det innebär att våra nya barn och 

vårdnadshavare introduceras i förskolan under några dagar upp till två veckor. Inskolningens längd 

anpassas efter varje individuellt barn i dialog med barnets föräldrar. Efter några veckor hålls ett 

uppföljningssamtal med ansvarig pedagog och det inskolade barnets föräldrar. 

 

Utvecklingssamtal: Förskolan bjuder varje vår in barnens vårdnadshavare till utvecklingssamtal 

angående barnets tillvaro i förskolan.  Alla familjer ska ges möjlighet till att tycka till om både 

planering, genomförande och utvärdering av utbildningens innehåll. Vårdnadshavare erbjuds även 

att boka utvecklingssamtal på höstterminen om så önskas.  
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Föräldramöten: På våra föräldramöten informerar vi om vår utbildningens innehåll och tar initiativ 

till, till exempel att ett föräldraråd startas. Under året bjuder vi även in vårdnadshavare till andra 

sammankomster i förskolan, till exempel vår årliga vernissage. 

Kulturell mångfald: Vi samtalar med vårdnadshavare kring deras kulturella ursprung och de högtider 

som familjen firar och språk de talar så vi tillsammans kan stärka barnets kulturella identitet och 

modersmål. 

Synpunkter: Pedagogerna tar till vara på all konstruktiv kritik från vårdnadshavarna för att utveckla 

utbildningen ytterligare. Alla ska känna till var och hur de kan lämna sina synpunkter på utbildningen, 

till exempel genom synpunktslåda. Rutiner för klagomålshantering finns synliga på varje enhet och på 

vår hemsida. Vi använder kommunens föräldraenkäter som ett underlag för att utvärdera och 

utveckla utbildningens innehåll.  

 

Samverkan  

För att underlätta övergång mellan skolformer ska rutiner finnas för samverkan mellan förskola, 

förskoleklass, skola och fritidshem (Förskolans läroplan Lpfö 98 avsnitt 2.5). 

Beskriv hur villkoren ska uppfyllas: 

När skolbarnens skolplaceringar är klara kartlägger vi vilka skolor barnen ska gå i och upprättar ett 

samarbete med dessa, detta är rektors ansvar. Vid överlämning av barn till förskoleklass ser vi gärna 

att någon från den berörda skolan kommer på besök till förskolan för att träffa barnet i en trygg 

miljö. Därefter följer personal så långt det är möjligt med barnen på besök i den nya skolan, i första 

hand till närliggande skolor. Vid behov och i samråd med vårdnadshavare genomför personalen 

överlämnande samtal om det enskilda barnet.  

 



Nystartskalkyl Tellusbarn Upptäckaren

Antal barn: 80

Intäkter År 1

Bidragsbelopp  10 682 048,00 kr Barn

% Antal Barn År 1 Åldersgrupp Bidrag

45% 36 1-2 år  151 614,00 kr 

Summa intäkter  10 682 048,00 kr 

55% 44 3-5 år  118 726,00 kr 

Kostnader  År 1 

Hyra -1 950 000,00 kr 80

Inköp nyetablering avskrivning -133 333,33 kr 

Inköp nyetablering -400 000,00 kr 

Städning -300 000,00 kr 

Mat -595 200,00 kr 

Transport mat -94 000,00 kr 

Hygien mm -60 000,00 kr 

Material -200 000,00 kr 

Löner -6 399 000,00 kr 

Övriga kostnader -350 000,00 kr 

HK Kostnader -300 000,00 kr 

Summa kostnader -10 781 533,33 kr 

Personal

Antal 100% År 1 Personal Lön Inkl. AB avg m.m.

Resultat -99 485,33 kr 0,5 F Chef  50 000,00 kr  67 500,00 kr 

-1% 10,0 B Skötare  23 000,00 kr  31 050,00 kr 

4,0 F Lärare  35 000,00 kr  47 250,00 kr 

Förutsättningar År 1 14,5

Mat 31 kronor i snitt per barn

Hyra Enligt avtal

Städning  inkl avfall, 25000 kr per månad Antal barn/Personal Heltidstjänst 5,5

Material 50 000kr/termin Andel förskollärare 28%

Övriga kostnader El, värme, telefon,  försäkringar, it

Hyra år, inkl gård -1 950 000 kr 

Inköp nyetablering -800 000 kr 



Nystartskalkyl Tellusbarn Upptäckaren

Antal barn: 100

Intäkter År 2

Bidragsbelopp  13 352 560,00 kr Barn

% Antal Barn År 1 Åldersgrupp Bidrag

45% 45 1-2 år  151 614,00 kr 

Summa intäkter  13 352 560,00 kr 

55% 55 3-5 år  118 726,00 kr 

Kostnader  År 2 

Hyra -1 950 000,00 kr 100

Inköp nyetablering avskrivning -175 000,00 kr 

Inköp nyetablering -125 000,00 kr 

Städning -360 000,00 kr 

Mat -744 000,00 kr 

Transport mat -94 000,00 kr 

Hygien mm -70 000,00 kr 

Material -300 000,00 kr 

Löner -7 711 200,00 kr 

Övriga kostnader -350 000,00 kr 

HK Kostnader -300 000,00 kr 

Summa kostnader -12 179 200,00 kr 

Personal

Antal 100% År 2 Personal Lön Inkl. AB avg m.m.

Resultat  1 173 360,00 kr 0,5 F Chef  50 000,00 kr  67 500,00 kr 

9% 12,0 B Skötare  23 000,00 kr  31 050,00 kr 

5,0 F Lärare  35 000,00 kr  47 250,00 kr 

Förutsättningar År 17,5

Mat 31 kronor i snitt per barn

Hyra Enligt avtal

Städning  inkl avfall, 30000 kr per månad Antal barn/Personal Heltidstjänst 5,7

Material 50 000kr/termin Andel förskollärare 29%

Övriga kostnader El, värme, telefon,  försäkringar, it

Hyra år, inkl gård -1 950 000 kr 

Inköp nyetablering år 1 -950 000 kr 

Inköp nyetablering år 2 -250 000 kr 



Nystartskalkyl Tellusbarn Upptäckaren

Antal barn: 125

Intäkter År 3

Bidragsbelopp  16 690 700,00 kr Barn

% Antal Barn År 1 Åldersgrupp Bidrag

45% 56 1-2 år  151 614,00 kr 

Summa intäkter  16 690 700,00 kr 

55% 69 3-5 år  118 726,00 kr 

Kostnader  År 3 

Hyra -1 950 000,00 kr 125

Inköp nyetablering avskrivning -258 333,33 kr 

Inköp nyetablering -125 000,00 kr 

Städning -360 000,00 kr 

Mat -930 000,00 kr 

Transport mat -94 000,00 kr 

Hygien mm -90 000,00 kr 

Material -500 000,00 kr 

Löner -9 768 600,00 kr 

Övriga kostnader -350 000,00 kr 

HK Kostnader -300 000,00 kr 

Summa kostnader -14 725 933,33 kr 

Personal

Antal 100% År 2 Personal Lön Inkl. AB avg m.m.

Resultat  1 964 766,67 kr 0,5 F Chef  50 000,00 kr  67 500,00 kr 

12% 16,0 B Skötare  23 000,00 kr  31 050,00 kr 

6,0 F Lärare  35 000,00 kr  47 250,00 kr 

Förutsättningar År 22,5

Mat 31 kronor i snitt per barn

Hyra Enligt avtal

Städning  inkl avfall, 30000 kr per månad Antal barn/Personal Heltidstjänst 5,6

Material 50 000kr/termin Andel förskollärare 27%

Övriga kostnader El, värme, telefon,  försäkringar, it

Hyra år, inkl gård -1 950 000 kr 

Inköp nyetablering år 1 -950 000 kr 

Inköp nyetablering år 2 -250 000 kr 

Inköp nyetablering år 3 -250 000 kr 
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Inledning 
Förskolans utbildningsplan synliggör det arbete som ska prägla utbildningen under det aktuella 
läsåret. Utbildningsplanen är en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete. Syftet med ett 
systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra utbildningens kvalitet och uppnå likvärdighet, genom att 
planera, analysera och utveckla utbildningens innehåll utifrån var vi står idag.  

Både skollagen och förskolans läroplan anger krav på att förskolan ska bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Där framgår också att både personal, barn och vårdnadshavare ska ges möjlighet att 
delta i detta arbete. Det är förskolans rektor som ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet 
genomförs.  
 
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från frågorna: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? 
Inför varje läsår upprättas/revideras utbildningsplanen för förskolan, av rektor tillsammans med 
förskolans personal. Utifrån utbildningsplanen upprättar varje arbetslag en arbetsplan med mätbara 
mål för arbetslaget. Arbetsplanens mål utgår från läroplanen och en kartläggning, som varje arbetslag 
genomför i början av höstterminen för att beskriva nuläget. Utbildningsplan och arbetsplaner följs upp 
under terminerna, på reflektionsmöten och APT. Utvärdering av arbetsplanerna sker under juni av 
varje arbetslag, där används kartläggningsmaterialet som underlag. Rektor sammanställer 
arbetslagens utvärderingar i sin egen utvärdering av utbildningsplanen, denna utvärdering ligger till 
grund för nästkommande läsårs utbildningsplan. I utvärderingen av det systematiska kvalitetsarbetet 
som helhet ingår underlag, förutom arbetsplaner, såsom brukarundersökning, 
medarbetarundersökning och reflektionsprotokoll.  
 

 
 

Tellusbarns vision och värdegrund  

Vision 
En bra start i livet inför mötet med den stora världen 
Förskolan är demokratins vagga där barnen fostras till att bli framtidens medborgare, som kan sina 
rättigheter och skyldigheter. 
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Vi vill förbereda barnen inför mötet med den nya världen som växer ihop och internationaliseras. En 
värld som finns både bortom och inom Sverige. 
 
Vi vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och 
kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen 
identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet. 
 
Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon. 
 

Värdegrund 

Vi som arbetar på Tellusbarn har en gemensam värdegrund som vi arbetar efter och som visar vägen i 
våra möten med barn, kollegor och föräldrar. 

Kreativa 

Vi hittar lösningar där andra ser problem. Vi är flexibla och vågar pröva nya vägar. Vi låter våra 
olikheter utveckla oss och utbildningen, oavsett om de är kulturella, språkliga eller individuella.  

Empatiska 

Vi visar alltid respekt för barnen, föräldrar och varandra. Det gör vi genom att vi är lyhörda inför att 
olika människor har olika behov, känslor och önskemål.  

Ansvarstagande 

Vi tar personligt ansvar för vårt agerande, vår miljö och säkerheten för barnen. Vi håller vad vi lovar, 
lever upp till våra riktlinjer och agerar när något är fel.  

Uppdrag, inriktning och mål 
Våra förskolor ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar.  
 
Våra förskolor ska bedriva en pedagogisk utbildning där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar främjas. 
 
Varje barn är kompetent och har många förmågor. Det är Tellusbarns mål att barnen i vår utbildning 
ska ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina individuella förutsättningar och intressen.  
 
Vi följer läroplanen för förskola (Lpfö 18), skollagen och andra nationella styrdokument, med en 
särskild inriktning på språk, hälsa och skapande.  

 

Våra gemensamma utvecklingsmål 2020-2021 

Språk  
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Alla förskolor ska ha en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor. I 
undervisningen ska förskolorna använda olika evidensbaserade språkstärkande metoder utifrån 
analys av barnens behov, bland annat Före Bornholmsmodellen och Dialogic Bookreading. Förskolan 
ska gemensamt bestämma vilken undervisningsmetod varje arbetslag ska använda för att säkerställa 
att varje barn möter både Före Bornholmsmodellen och Dialogic Bookreading under sin förskoletid.  

Hälsa  

Vi ska utgå från hela barnets dag när vi planerar utbildningens innehåll. Barn mår bäst i små grupper, 
det visar forskning och det rekommenderar Skolverket. Därför ska utbildningen organiseras så barnen 
får vistas i små grupper i de flesta av dagens aktiviteter, inklusive rutinsituationer och övergångar. 
 
Enligt WHO:s rekommendationer ska barn vistas utomhus dagligen och vara fysiskt aktiva minst 180 
minuter varje dag, varav minst 60 minuter ska innehålla pulshöjande fysisk aktivitet. Dessa 
rekommendationer ska ligga till grund för hur varje enhet organiserar utbildningens innehåll ute som 
inne och tydliggöras i respektive utbildningsplan. Barnens utveckling och lärande ska vara i fokus i alla 
aktiviteter barnen deltar i, både utom- och inomhus.  

Skapande  

Förskolan ska erbjuda olika estetiska uttryckssätt som målning, dans eller drama som en naturlig del 
av förskolans utbildning.  Varje barn ska erbjudas en miljö med material tillgängligt som möjliggör 
skapande på eget initiativ. Målet är att alla enheter också ska skapa en lokal konstförening och bjuda 
in konstnärer som kan arbeta i projekt tillsammans med barnen. 

Förskolans mål  
Här ska inkluderingsuppdraget synliggöras (hur får vi med varje barn?) 

Normer och värden 
Mål från Lpfö 18 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 
• 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. 
 
Mätbara mål för förskolan 

 Alla barn ska få möta empatiska och lyhörda pedagoger som anpassar sitt arbetssätt och 

förskolans miljö utifrån varje barns förmåga och intresse.  

 Barnen ska känna till och ta till sig begreppet källsortering och regelbundet få vara med och 

källsortera. 

 Barnen uppmuntras att vara rädda om och respektera varandra och vår miljö.  
 Varje barn ska ges möjlighet att vistas i mindre grupp varje dag på förskolan.  

Arbetssätt/aktiviteter för att nå mätbara mål 

 Vi observerar och dokumenterar vad barnen leker med på avdelningen för att utforma och 

utveckla vår utbildning och vår pedagogiska miljö.  

 Vi använder materialet” Stopp min kropp” för att belysa respekten för individen och alla 
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människors lika värde. 

 Vi arbetar i mindre grupper så ofta som möjligt för att minska konflikterna och för att ha 

möjlighet att, tillsammans med barnen, reda ut de konflikter som ändå uppstår. 

 Vi arbetar med konflikthantering då barnen får vuxenstöd, uppmuntran och verktyg för att 

lära sig att hantera sina konflikter på egen hand.   

 Pedagogerna agerar som förebilder och visar barnen att man behandlar varandra med 

respekt och hänsynsfullhet.  

 Vi samlar in kartong och papper för att kunna gå till källsorteringen. Vi visar film och 

litteratur om källsortering för att skapa frågor och funderingar. 

 Vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg att få syn på det barnen uttrycker för 

att forma utbildningen utifrån detta.  

 Tillsammans med barnen håller vi ordning i vår miljö och visar att vi är rädda om våra saker.  

 Vi arbetar hela tiden med att medvetandegöra vårt förhållningssätt i hur vi behandlar flickor 

och pojkar. 

 Vid inköp av material och böcker tas hänsyn till att materialet är normkreativt och motverkar 

traditionella och normativa föreställningar om hur saker ser ut i samhället.  
 
Resursanvändning (inköp, kompetensutveckling) 
Införskaffande och uppdatering av materialet ”Stopp min kropp”. Inköp av böcker från Olika förlag. 
Handledning kring normkreativ pedagogik i förskolan.  
 
 

Utveckling och lärande 
Mål från Lpfö 18 
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. 
 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,  
• fantasi och föreställningsförmåga,  
• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur  viktigt det är att 

ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin 

omvärld, 
• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 

erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,  
• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin 

förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,  
• både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,  
• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av 

egna och andras problemställningar matematiskt om detta,  
• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen,  
• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.  

 
Mätbara mål för förskolan 
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 Varje barn ska ges möjlighet att delta i projektarbete i mindre grupper.  

 Varje barns utveckling och lärande ska dokumenteras och följas upp.  

 Den pedagogiska miljön förändras och utvecklas ständigt utifrån barnens intressen och behov.  

 Varje avdelning ska ha en väl genomtänkt arbetsplan som ska användas vid varje 

avdelningsreflektion.  

 Varje barn ska ges möjlighet att delta i språkstärkande aktiviteter minst tre ggr/vecka. 

 Varje barn ska ges möjlighet att utforska och lösa matematiska problemställningar.  

 Varje barn ska ges möjlighet att delta i experiment i naturvetenskap och teknik.  

 Varje barn ska ges möjlighet att delta i medveten motorisk träning minst två ggr/vecka.  

 Varje barn ska få lyssna till högläsning varje dag.  

 Varje barn ska ha tillgång till skapande aktiviteter varje dag.  

 Varje barn ska ges möjlighet att besöka biblioteket minst en gång/månad.  

 Varje barn ska ha tillgång till en rik lekmiljö som inbjuder till lustfylld lek och samspel.  

 Barn med annat modersmål än ska svenska ska ges möjlighet att lyssna till sagor och sånger 

på modersmålet.  

 Varje barn ska ges möjlighet till digitalt lärande genom projekt kring analog programmering.  
 
 
Arbetssätt/aktiviteter för att nå mätbara mål 

 Vi utformar arbetsplaner inom varje område som gör det tydligt för pedagogerna vilka mål de 

ska arbeta emot.  

 Vi arbetar i mindre projektgrupper inom eller mellan avdelningarna utifrån barnens intresse 

och behov. I projektgrupperna kan vi följa barnens lärande och utveckling inom projektämnet 

och hitta rätt utmaningar dels för gruppen och dels för varje barn.  

  Vi reflekterar regelbundet över hur barnen använder den pedagogiska miljön för att upptäcka 

vad som behöver förändras för att främja barnens utveckling och lärande.  

 Vi har förskollärarmöten varje vecka där vi reflekterar och utvecklar vår pedagogiska 

verksamhet. 

 Olika sorters skapande finns med i alla våra projektarbeten.  

 Det finns många olika sorters material för skapande, bygg och konstruktion så att varje barn 

ska kunna hitta något som intresserar dem.  

 Våra platser för skapande utvecklas hela tiden för att utmana barnen vidare samt för att följa 

deras intressen och behov.  

 Alla barn vistas utomhus minst en gång om dagen.   

 Alla barn ska ges möjlighet att både delta i egen lek och lek som leds av pedagoger.  

 Medarbetarna på Sherwood har även ansvaret att se till att alla barn inkluderas i någon lek 

under utevistelsen. 

 Alla pedagoger använder bildstöd och tecken som stöd i arbetet med varje barns 

språkutveckling.  

 Vi tar med naturmaterial tillbaka till förskolan som vi sedan kan använda i verksamheten på 

olika sätt.  

 Undervisning ska ske både i planerade aktiviteter och i vardagssituationer.  
 
Resursanvändning (inköp, kompetensutveckling) 
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 Kompetensutveckling i arbetet med digitala verktyg.  
 Handledning i språkstärkande modeller som Före Bornholmsmodellen och Dialogic 

bookreading.  
 

 

Barns delaktighet och inflytande 
Mål från Lpfö 18 
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. 
 
Mätbara mål för förskolan 

 Varje barn ska ges möjlighet att göra aktiva val under sin dag på förskolan.  

 Varje barn ska ges möjlighet att träna på sin förmåga att dela tankar, åsikter och erfarenheter 

med andra på förskolan.  

 Förskolans verksamhet ska utgå från barnens intressen, erfarenheter och behov.  
 
Arbetssätt/aktiviteter för att nå mätbara mål 

 Projekten utgår från barnens intresse, och följer och förändras sedan utifrån vart barnen leder 

projektet.  

 Tydliga stationer ger en överblick av de val som finns i förskolan.   

 Den pedagogiska miljön förändras och utvecklas hela tiden utifrån barnens intressen och 

behov.  

 Barnen delas i mindre grupper för att ges större möjlighet att komma till tals och bli lyssnade 

på.  

 Genom reflektionstillfällen varje vecka ges barnen möjlighet att uttrycka tankar och åsikter 

om sitt lärande och undervisningen på förskolan.  

 
Resursanvändning (inköp, kompetensutveckling) 
Projektor köps in för att kunna samlas till dokumentation av utbildningens innehåll, som en grund för 
barnens reflektioner.  
Handledning i pedagogisk dokumentation.  
 
 

Förskola och hem 
Mål från Lpfö 18 
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. 
 
Mätbara mål för förskolan 

 Varje vårdnadshavare ska bli erbjuden utvecklingssamtal minst en gång/år.  

 Resultatet från föräldraenkäten ska ligga till grund för kommande läsårsmål.   
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 Alla familjer ska bemötas utifrån hänsyn, respekt och empati.  

 
Arbetssätt/aktiviteter för att nå mätbara mål 

 Förskolan ger daglig information om utbildningen och det enskilda barnets lärande och 

utveckling muntligt vid hämtning och överlämning.  

 Förskolan ger information om utbildningens innehåll på lärplattformen InfoMentor.  

 Forum för samråd sker två ggr/termin.  

 Föräldramöte sker två ggr/år.  

 Förskolan har föräldraaktiv inskolning som följs upp med uppföljningssamtal.  

 Utvecklingssamtal sker minst en gång/år, eller mer vid behov.  

 Vi erbjuder 2 utvecklingssamtal per läsår och samtal när föräldrarna så önskar under året. 

 
Resursanvändning (inköp, kompetensutveckling) 

 Fortbildning i anknytning och inskolning samt föräldrabemötande.  
 

 

Övergång och samverkan förskola - skola 
Mål från Lpfö 18 
Arbetslaget ska  
• i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda 
barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar. 
 
Mätbara mål för förskolan 

 Förskolans överlämnande pedagoger kontaktar mottagande skolor och bjuder in till 
samverkan. 

 Alla blivande skolbarn ska under vårterminen få medverka i speciella aktiviteter som endast 
erbjuds skolbarnen.  

 
Arbetssätt/aktiviteter för att nå mätbara mål 

 Vi Inventerar i god tid vilka skolor som våra barn ska börja i och ser till att alla har 
information om när och hur de ska göra sina skolval. 

 Vi tar kontakt med skolorna där våra barn ska börja.  
 Vi erbjuder avslutningssamtal för de barn som avslutar sin tid på förskolan.  

Vi ser till att vårdnadshavare med barn i behov av särskilt stöd får möjlighet att få en positiv 
övergång mellan förskola och skola. 

 Vi planerar speciella aktiviteter för våra blivande skolbarn för att se till att de får ett bra 
avslut på sin förskoletid och en bra övergång till förskoleklassen.  

 
Resursanvändning (inköp, kompetensutveckling) 
 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Mål från Lpfö 18 
Arbetslaget ska  
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• kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och 
lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan 
tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära  i enlighet med läroplanens mål, 
 
Mätbara mål för förskolan 

 Varje avdelning ska ha en väl genomtänkt arbetsplan som ska användas vid varje 

avdelningsreflektion och i avdelningarnas arbete med att utvärdera och utveckla 

verksamheten.  
 

Arbetssätt/aktiviteter för att nå mätbara mål 
 På APT eller planeringsdag går vi tillsammans igenom utbildningsplanen. Utifrån den 

skriver varje avdelning sin arbetsplan i början av höstterminen.  
 Alla arbetslag ska ha schemalagda avdelningsreflektioner varje vecka.  
 Alla barn ska ha en uppdaterad portfolio på InfoMentor.   
 Pedagogerna använder pedagogisk dokumentation för att utvärdera och utveckla 

utbildningen.  
 
Resursanvändning (inköp, kompetensutveckling) 
Fortbildning i pedagogisk dokumentation.  
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Ansökan om extra lokalbidrag, 
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur utveckling 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden beslutar om att godkänna ansökan om extra 

lokalbidrag från huvudmannen Friluftsfrämjandet I Ur och Skur 

utveckling.  

2. Utbildningsnämnden beslutar att ett extra lokalbidrag om 5 010 kronor 

per Upplands-Brobarn och år betalas ut från den 1 april 2020.  

3. En revidering av bidraget beslutas årligen i samband med att ny barn- 

och elevpeng beslutas för nästkommande år.  

Sammanfattning 

Huvudmannen Friluftsfrämjanden I Ur och Skur utveckling bedriver 

förskoleverksamhet i kommunen och har inkommit med en ansökan om extra 

lokalbidrag.  

För att beviljas extra lokalbidrag för faktiska lokalkostnader krävs enligt 14 

kap 6 § skolförordningen (2011:185) att huvudmannen har en lokalkostnad 

som överstiger lokalpengen samt att det föreligger särskilda skäl. 

Huvudmannens faktiska kostnader måste också anses vara skäliga för att extra 

lokalbidrag ska utgå. Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun har även 

den 16 oktober 2019 beslutat om en modell som fastställer detta för att främja 

permanenta nyetableringar i kommunen. Till Kommunfullmäktiges beslut har 

även regler för hur bedömningen om extra lokalbidrag ska gå till fastställts, 

vilka har tillämpats vid utbildningskontorets handläggning och bedömning som 

redovisas i den här tjänsteskrivelsen. 

Utbildningskontoret föreslår Utbildningsnämnden att besluta om att godkänna 

ansökan om det extra lokalbidraget enligt förslag till beslut då huvudmannen 

måste anses vara berättigad enligt de kriterier som ställs i rådande regelverk. 

 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2020 

• Ansökan om extra lokalbidrag med bilaga 
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• Regler för berättigande av extra lokalbidrag i Upplands-Bro kommun 

Ärendet 

Den 16 oktober 2019 fattade Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 

beslut om att anta en ersättningsmodell för extra lokalbidrag till skolor och 

förskolor. Modellen innebär i korthet att de grundskolor och förskolor i 

Upplands-Bro kommun som har en lokalkostnad som överstiger lokalpengen är 

berättigade till extra hyresbidrag med vissa begränsningar.  Bakgrunden till 

modellen grundar sig i den tillväxtfas som kommunen befinner sig i och som 

medför ett behov av nya förskolor och skolor. Ett bakomliggande syfte är att 

främja nyetableringar men modellen innebär att hyresbidraget kan utgå oavsett 

huvudman, vilket tillförsäkrar modellen att vara transparent och 

likabehandlande. Den i kommunfullmäktige beslutade modellen grundar sig på 

det undantag till huvudregeln om ersättning för lokalkostnader till enskild 

huvudman som regleras i 14 kap. 6 § skolförordningen. Undantaget innebär att 

kommunen under vissa förutsättningar ska lämna bidrag till enskild huvudman 

för dennes faktiska lokalkostnader om dessa är skäliga. Undantaget ska 

tillämpas när det föreligger särskilda skäl och under förutsättning att de 

kostnader som ersätts är skäliga 

Till den av Kommunfullmäktige beslutade modellen har regler för tillämpande 

fastställts för att säkerställa att bidrag utgår i riktig ordning. 

Utbildningskontoret har tillämpat dessa vid bedömningen om bidrag ska 

beviljas.  

- Det extra lokalbidraget gäller enbart för verksamheter med barn och 

elever som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Detta innebär att 

lokalbidraget beräknas på andelen barn och elever som är folkbokförda 

i kommunen.  

- Extra lokalbidrag ges för maximalt 10 kvm per barn. Beräkningen av ett 

extra lokalbidrag utgår från antal kvm per barn/elev när verksamheten 

har full beläggning.   

- Den ansökande huvudmannens faktiska lokalkostnader ska överstiga 

kommunens lokalpeng  

- För att beviljas extra hyresbidrag måste angiven lokalkostnad vara 

skälig. För att bedöma om lokalkostnaden är skälig tas hänsyn tas till 

lokalens förutsättningar. Vid bedömningen om en lokalkostnad är 

skälig ska kostnader för likvärdiga lokaler beaktas. 
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Uträkning av ett eventuellt extra lokalbidrag 

Vid beräkningen av möjligt bidrag till den sökande huvudmannen har 

Utbildningskontoret använt den beräkningsmodell som är framtagen och 

använt följande underlagssiffror:  

Kallhyra per år 2 559 900 kr 

Kallhyra per kvm 2 133 kr 

Beräknad drifts per kvm 500 kr 

Faktisk hyra per kvm 2 633 kr 

 

Den beräkning som är gjord visar att den sökande huvudmannen är berättigad 

ett bidrag utöver lokalersättningen i barnpengen motsvarande 501 kr per 

kvadratmeter och år vilket ger 5 010 kr per barn och år utifrån de 

begränsningar som gäller för det extra lokalbidraget.  

 

 

Utbildningskontorets bedömning 

Utbildningskontorets bedömning, efter de begränsningar och regler som är 

framtagna, är att huvudmannen Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling 

som bedriver förskolan I Ur och Skur Miklagård i Jursta, är att de är 

berättigade ett extra lokalbidrag på 5 010 kr per barn och år. En 

skälighetsbedömning har gjorts där hänsyn tagits till lokalens förutsättningar 

och hyresnivå som jämförts med likvärdiga lokaler inom kommunens egna 

förskoleverksamheter.  
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Modellen för extra lokalersättningen har sin utgångspunkt i att det handlar om 

nyetablerade lokaler för skol- och förskoleverksamhet där kommunen annars 

skulle ha behövt bygga egna lokaler för utbildningsverksamhet. I Ur och Skur 

Miklagård har bedrivit förskoleverksamhet sedan 2017 i den nybyggda 

förskolelokalen och har haft svårt att klara den hyran som finns för en nybyggd 

förskola. Utbildningskontoret menar här trots att den förskolelokal som ärendet 

gäller är byggd 2017, att den sökande huvudmannen ändå är berättigad det 

extra lokalbidraget då de uppfyller de kriterier som menas finns i den antagna 

modellen för extra lokalbidrag.  

Utbildningskontoret föreslår således att en utbetalning av det extra bidraget 

börjar gälla från och med 1 april och betalas ut tillsammans med den barnpeng 

som månatligen betalas ut via systemet Beräkning och betalning. En justering 

av den extra lokalbidragsnivån kommer att göras i samband med att 

Utbildningsnämnden årligen beslutar om ändringen av barn- och elevpeng för 

nästkommande år.  

Barnperspektiv 

Det extra lokalbidraget syftar till att främja att nya skolor och förskolor 

etableras vilket ligger i linje med behovet av utbildning för fler barn och 

ungdomar som ökar i takt med att kommunen växer och 

kommunmedlemmarna blir fler.  

 
 
Utbildningskontoret 

 

 

Kaj Söder Jesper Sjögren 

Utbildningschef Stabschef 

 

Bilagor 

1. Ansökan om extra lokalbidrag med bilagor 

2. Regler för extra lokalbidrag i Upplands-Bro kommun 
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1 Bakgrund 
Den 16 oktober 2019 fattade Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 
beslut om att anta en ersättningsmodell för extra lokalbidrag till skolor och 
förskolor. Modellen innebär i korthet att de grundskolor och förskolor i 
Upplands-Bro kommun som har en lokalkostnad som överstiger lokalpengen är 
berättigade till extra hyresbidrag med vissa begränsningar.  

Bakgrunden till modellen grundar sig i den tillväxtfas som kommunen befinner 
sig i och som medför ett behov av nya förskolor och skolor. Ett bakomliggande 
syfte är att främja nyetableringar men modellen innebär att hyresbidraget kan 
utgå oavsett huvudman, vilket tillförsäkrar modellen att vara transparent och 
likabehandlande. 

1.1 Modell för extra lokalbidrag 
Den huvudman som har en faktisk lokalkostnad som överstiger kommunens 
genomsnittliga lokalkostnad är berättigad ett extra hyresbidrag (utöver 
lokalpengen). Detta under förutsättning att huvudmannen uppfyller de 
förutsättningar som gäller för prövningen av det extra lokalbidraget. 
Lokalpengen motsvarar hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad. 
Hyresbidraget utgår i två nivåer:   

• Lokalkostnad som överstiger lokalpeng upp till och med faktisk 
kostnad men maximalt upp till 2500 kr/m2 ersätts med 80%. 

• Om lokalkostnaden är högre än 2500 kr/m2 ersätts den del av 
lokalkostnaden som överstiger 2500 kr upp till och med faktisk kostnad 
men maximalt upp till 4000 kr/m2 med 40%.  

Ersättningen utgår som max till det belopp som utgör huvudmannens faktiska 
lokalkostnad.  

2 Regler för berättigande av extra lokalbidrag 

2.1 Kriterier för berättigande 

2.1.1 Barn och elever i Upplands-Bro kommun 
Det extra lokalbidraget gäller enbart för verksamheter med barn och 
elever som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Detta innebär att 
lokalbidraget beräknas på andelen barn och elever som är folkbokförda 
i kommunen. 

2.1.2 Full beläggning 
Extra lokalbidrag ges för maximalt 10 kvm per barn. Beräkningen av ett 
extra lokalbidrag utgår från antal kvm per barn/elev när verksamheten 
har full beläggning.  
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2.1.3 Faktiska kostnader överstigande kommunens lokalpeng 
Den ansökande huvudmannens faktiska lokalkostnader ska överstiga 
kommunens lokalpeng 

2.1.4 Skälig lokalkostnad 
För att beviljas extra hyresbidrag måste angiven lokalkostnad vara 
skälig. För att bedöma om lokalkostnaden är skälig tas hänsyn tas till 
lokalens förutsättningar. Vid bedömningen om en lokalkostnad är 
skälig ska kostnader för likvärdiga lokaler beaktas.  

2.2 Ansökan 
En ansökan till kommunen ska behandlas om den uppfyller följande krav på 
ansökans form och innehåll. Ansökan handläggs och beslutas inom 
Utbildningsnämnden. Ansökan görs via e-tjänst på kommunens hemsida. 

För att utbetalning ska kunna ske från och med vårterminsstarten måste 
ansökan inkomma senast den 31 augusti föregående år.  

Undantag kan förekomma vid införandeprocessen av det extra lokalbidraget. 

2.2.1 Ansökans innehåll 
Följande dokument ska redovisas i samband med ansökan. 

1. Fastighetsbeteckning 

2. Typ av verksamhet 

3. Antal barn/elever vid full beläggning 

4. Antal kvadratmeter (LOA) för skolfastigheten 

5. Beräknat antal barn/elever folkbokförda i Upplands-Bro kommun 

6. Hyresavtal (inkl gränsdragningslista mot hyresvärd) 

7. Beräknad hyra för lokalen som man vill söka extra lokalbidrag för 

8. En beskrivning av verksamheten och beräknad inflytt 

2.3 Uppföljning och omprövning 
Då lokalbidraget grundar sig på föränderliga faktorer kan beloppet komma att 
justeras. När en huvudman berättigas hyresbidraget ska denne själv inkomma 
med följande uppgifter senast den 31 augusti varje år: 

• Antal barn/elever vid full beläggning (om detta har ändrats) 

• Antal barn/elever folkbokförda i Upplands-Bro kommun 

• Lokalens hyra (om denna förändrats) 

• Annan relevant information som påverkar beräkningen 
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Remissvar till skolinspektionen angående 
JENSEN education college AB nyetablering av 
grundskola i Bro-Mälarstrand 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar Utbildningskontorets remissvar som sitt eget 
till Skolinspektionen.  

Sammanfattning 
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola, 
förskoleklass och fritidshem vid JENSEN grundskola Bro-Mälarstrand i 
Upplands-Bro fr.o.m. läsåret 2021/22.  

Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 
sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal 
verksamhet). 

Beslutsunderlag 
• Remiss - ansökan om godkännande som huvudman, JENSEN education 

college AB, dnr Sl 2020:1062  

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2020  

 

Ärendet 
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola, 
förskoleklass och fritidshem vid JENSEN grundskola Bro-Mälarstrand i 
Upplands-Bro fr.o.m. läsåret 2021/22.  

Upplands-Bro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt 
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 
sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av 
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skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal 
verksamhet). 

Utbildningskontorets yttrande 
Upplands-Bro kommun är bebyggt på ett sådant sätt att kommunen har två 
tätorter, Bro och Kungsängen. Remissvaret avser en ansökan om fristående 
skola i ett kommande område i Bro, varav de bilagor som lämnas separerar 
tätorterna för att förtydliga detta. 

Ekonomiska konsekvenser: 

För Upplands-Bro kommuns del ser Utbildningskontoret inte att etableringen 
medför några stora ekonomiska konsekvenser eftersom en fristående aktör 
uppbär samma ekonomiska ersättning per elev som den kommunala 
huvudmannen får. Etableringsfasen av en ny skola kan medföra merkostnader, 
särskilt i de fall där man inte, från uppstart, har möjlighet att fylla upp skolan 
till kapacitet. Detta är dock en ekonomisk risk eller konsekvens som den 
fristående huvudmannen tar i det här fallet.  

Organisatoriska konsekvenser: 

Då den tilltänkta skolan ligger i ett nybyggt område som, i dagsläget, saknar 
kommunal skola är det svårt att förutsäga organisatoriska konsekvenser för 
Upplands-Bro kommun.  

Då första inflyttningarna i området planeras till hösten 2020 kommer barn i 
skolålder att beredas plats och placeras på kommunala skolor i Broområdet. 
Kommunen har planerat för detta genom att utöka befintliga skolors kapacitet 
med tillfälliga paviljongslösningar. Vad som händer när den eventuella 
nybyggda skolan står färdig är svårt att förutse men sannolikt kommer boende i 
området att vilja ha sina barn på en skola närmare hemmet och då vilja byta till 
den nya skolan. Detta kommer i så fall få till följd att de kommunala skolornas 
elevunderlag minskar. Vilket skulle medföra personalminskningar och 
avetablering av de tillfälliga skolbyggnaderna. 

Pedagogiska konsekvenser: 

JENSEN education college AB, liksom alla andra aktörer inom området, 
förväntas följa både skollag och läroplan, vilket borde innebära att de 
pedagogiska konsekvenserna inte bör vara dramatiska. Det finns, i dagsläget, 
inte några planer på att etablera en kommunal skola i det nybyggda området, så 
för de vårdnadshavare som vill välja ett kommunalt alternativ för sina barns 
skolgång så kommer kommunen att hänvisa till befintliga skolor. 

Barnperspektiv 
Barn har rätt att gå på en skola nära hemmet. Gärna en skola där de går 
tillsammans med kamrater som de kan leka med och umgås med även på 
fritiden. Att det etableras en skola i området är positivt ur barnets perspektiv. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
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För barnet skall det inte vara någon avgörande skillnad på om skolan drivs av 
en fristående eller en kommunal huvudman.  

Utbildningskontoret 
 

 

Kaj Söder  

Utbildningschef Jesper Sjögren 

 Stabschef 
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Befolkningsprognos för Upplands-Bro totalt 
åldrarna 0-18 år: 
 

 
 

 

 

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0 433 385 398 417 438 455   470   480   483   482   479
1-5 2 044 2 132 2 191 2 277 2 343 2 453 2 490 2 552 2 582 2 600 2 609
6-15 3 958 4 078 4 196 4 356 4 510 4 634 4 787 4 889 4 984 5 056 5 108
16-18 1 036 1 089 1 124 1 169 1 207 1 238 1 288 1 324 1 347 1 358 1 390
Totalt 7 471 7 684 7 909 8 219 8 498 8 780 9 035 9 245 9 396 9 496 9 586



Befolkningsprognos för området Bro-Låssa i 
åldern 6-15 år: 

 
 

Befolkningsprognos Upplands-Bro kommun 
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Karta över Upplands-Bro kommun med 
samtliga skolor: 

 

 

 

 



Karta över området Bro-Låssa i Upplands-Bro 
kommun: 
 

 

Skolorna syns på kartan och är markerade med gröna trianglar. Den planerade 
skolan ligger en bit söder om järnvägen. 
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Sammanställning Grundskolor Upplands-Bro 
 

Bro-Låssa, Kommunala 
 

Enheter Byggår Kapacitet 
Antal elever 
(vt2020) 

Finnstaskolan (F-6) 1973 400 397 

Råbyskolan (F-6) 1970 240 296 

Härneviskolan (F-6) 2013 350 368 

Broskolan (7-9) 1993 360 343 

Totalt   1350 1404 
 

Håbo-Tibble, Kommunal 
 

Enhet Byggår Kapacitet 
Antal 
barn 

Tjustaskolan (F-6) 1965 120 118 
 

Kungsängen, Kommunala 
 

Enhet Byggår Kapacitet 
Antal 
barn 

Lillsjöskolan (F-3) 1972/90 290 312 
Bergaskolan (F-6) 1971 350 326 
Ekhammarskolan (4-9) 1958/67 550 550 
Totalt   1190 1188 

 

 

 



Kungsängen, Fristående 
 

Enhet 
Antal 
2018 

Antal 
2020 

Kungsskolan (F-9) 26 14 
Källskolan (F-9) 182 187 
Urfjälls montessoriskola 
(F-3) 61 67 
Totalt 269 268 

 

Brunna, Kommunala 
 

Enhet Byggår Kapacitet 
Antal 
barn 

Brunnaskolan (F-3) 1977 290 302 
Hagnässkolan (4-9) 1979/85/07/17 450 459 
Totalt   740 761 
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                                            Remiss 

Upplands-Bro  

 

2020-02-20 

 

Dnr SI 2020:1062 

Remiss från Skolinspektionen  

JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 

nyetablering av en fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem vid JENSEN grundskola Bro-

Mälarstrand i Upplands-Bro  fr.o.m. läsåret 2021/22. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Samtliga 

bilagor tillhörande ansökan bifogas inte detta remissbrev. Lägeskommunens yttrande är ett viktigt 

underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle 

medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i 

kommunen (kommunal verksamhet). 

Kommunens yttrande 

Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka 

ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av 

sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.  

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra 

bör kommunen även bifoga följande: 

1.      En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp ( 6- 15 år) av elever i kommunen. Prognosen ska 

minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 

2.      En sammanställning över samtliga kommunala och fristående grundskolor, förskoleklasser och 

fritidshem i kommunen. Observera att det ska framgå vilka skolor som är fristående respektive 



kommunala. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola 

framgå. 

3.      En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i 

kommunen.  

Remissvar 

Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 24 april 2020. E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans diarienummer SI 2020:1062 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos 

Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell 

ansökans diarienummer.  

 

 

 

 

På Skolinspektionens vägnar 

 

Sandra Adawi 

Utredare 

 

Bilaga 

Ansökan från JENSEN education college AB 

 

Kopia till 

JENSEN education college AB 
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Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående

förskoleklass, grundskola och fritidshem

 

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ansökan avser
 Förskoleklass
 Fritidshem
 Grundskola

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2021

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Upplands‐Bro kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
JENSEN education college AB

Organisationsnummer/personnummer
556635‐8759

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
JENSEN grundskola Bro‐Mälarstrand

 
 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) JENSEN education college AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556635‐8759

Utdelningsadress Box 11124

Postnummer 10061

Ort Stockholm

 
 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera
led. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna
ansökan för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan
alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


Lägg till bilaga

 
 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 

Kontaktperson Mats Rosén

E‐postadress mats.rosen@jenseneducation.se

Telefon arbetet 0707272746

Mobil 0707272746

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Skolchef grundskola

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 
 

2. Elevantal och elevprognos
2.1 Årskurser

Ange de årskurser ansökan avser:
 
F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9

   

2.2 Elevantal
Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.
 
  F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
Läsår 1 50 50 54 54 208

Läsår 2 50 50 54 54 60 60 60 60 30 478

Läsår 3 50 50 54 54 60 60 60 60 60 30 538

Fullt
utbyggd
verksamhet

50 50 54 54 60 60 60 60 60 60 568

 

   
 

2.3 Antal elever i fritidshemmet
Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1‐3 samt vid fullt utbyggd verksamhet.
Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 § skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
 
  Antal elever Årskurser
Läsår 1 175

Läsår 2 190

Läsår 3 190

Fullt utbyggd verksamhet 190



   
 

2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram
än fem år, ange skäl till detta.
År 4

   
 
 
 

2.5 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga förskoleklass eller
grundskolans årskurs som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐  vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
   intresseundersökningen
‐  att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
   fristående skola
‐  vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐  resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs
‐  hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐  urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 

Utöver att vi har låtit Origo group utföra en intresseundersökning för vår skola där vi ser ett stort intresse.

Lägg till bilaga

   
 
 
 
 

3. Ekonomi
 

3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering,
det vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se
vidare under avsnitt 3.8 för likviditetsbudget samt 3.9 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Vi har utifrån vår budget planerat en verksamhet med hög kvalitet och med en ekonomiskt stabil och
långsiktig ägare. Våra jämförelsetal ligger bra till gentemot Skolverkets uppgifter. Se bilaga för vår likviditets
och resultatbudget.

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning
om sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.
 

Årsredovisning för 2018 se bilaga sist i ansökan då den var för stor att ladda ner här. Årsredovisningen för 
2019 är ännu inte klar.

Lägg till bilaga

 



3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform.
 
Av redogörelsen ska framgå
 
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen
 

Beloppen kommer från  de beslut om elevpeng vi fått från Upplands‐Bro.

 
 
 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.

Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.

Inga tillskott från ägare krävs utan finansiering sker med egna medel och styrks genom att JEC har eget
kapital på 27 msek  i årsredovisning 2018.
Totalt i JENSEN college (grundskola och gymnasium) beräknas etablerings‐ och investeringskostnader att
uppgå till 6 msek år 1. Eget kapital i JEC är 27 msek enligt senaste rapport. Eget kapital i moderbolag JE
senast 55 msek.

Lägg till bilaga

 
 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

Lägg till bilaga

 

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade



‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Etableringskostnader beräknas endast till rektor innan skolstart och information/marknadsföring för
elevrekrytering, övriga kostnader finns inom koncernens redan gemensamma kostnader.
Investeringskostnader i möbler är beräknade utifrån befintliga möbelleverantörer och skrivs av på fem år
Datorkostnader är beräknade utifrån befintliga datorleverantörer och skrivs av på tre år. Finansiering år 1
och inför start sker med egna medel från JENSEN education college för samtliga
tillstånd som sökts.  Egna medel finns i JENSEN college med eget kapital på ca 27 msek.

 
 

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort

Likviditetsbudget läsår 1    

Inbetalningar Innan
skolstart

Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

  Kommunalt bidrag
förskoleklass

2530000 2530000

    Kommunalt bidrag
grundskola

10530000 10530000

    Kommunalt bidrag fritidshem 6000000 6000000

    Avgift fritidshem 700000 700000

Lån Lån 0 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0 0

Finansiering med egna medel 135000 Finansiering med egna medel 2790000 2925000

Annan finansiering Annan finansiering 0 0

Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0 0

Summa inbetalningar 135000 Summa inbetalningar 22550000 22685000

         

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

  Utbetalningar ‐ läsår 1    

Utbildning och personal   Utbildning och personal    

    Skolledning 90000     Skolledning 800000 890000

    Personal/lärare 0     Lärare förskoleklass 2000000 2000000

          Lärare grundskola 6200000 6200000

          Personal fritidshem 4900000 4900000

        Övrig personal 150000 150000

    Administration     Administration 200000 200000

    Rekrytering 15000     Rekrytering 10000 25000

          Fortbildning 165000 165000

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    

    Lokalhyra 0     Lokalhyra 4000000 4000000

    Speciallokaler 0     Speciallokaler 0 0

    Möbler 0     Möbler 1000000 1000000

    Kontorsutrustning 0     Kontorsutrustning 200000 200000

    Telefon, kopiator mm 0     Telefon, kopiator mm 30000 30000

Läromedel   Läromedel    

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

0     Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

850000 850000

    Datorer 0     Datorer 170000 170000

Övrigt   Övrigt    

    Info och annonsering 30000     Info och annonsering 40000 70000

        Elevhälsa 450000 450000

        Skolmåltider 1000000 1000000



    Försäkringar 0     Försäkringar 160000 160000

          Studie‐ och
    yrkesvägledning

150000 150000

    Övriga utbetalningar 0     Övriga utbetalningar 75000 75000

Finansiella poster   Finansiella poster    

    Räntor 0     Räntor 0 0

    Amorteringar 0     Amorteringar 0 0

Summa utbetalningar 135000 Summa utbetalningar 22550000 22685000

Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0
 

 

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag förskoleklass 2530000 2530000 2530000

Kommunalt bidrag grundskola 10530000 33600000 39400000

Kommunalt bidrag fritidshem 6000000 7030000 7030000

Avgift fritidshem 700000 1100000 1100000

Övriga intäkter 0 0 0

Summa intäkter 19760000 44260000 50060000

       

Kostnader      

Personal      

    Skolledning 800000 1000000 1000000

    Lärare förskoleklass 2000000 2000000 2000000

    Lärare grundskola 6200000 16900000 19100000

    Personal fritidshem 4900000 5700000 6000000

    Övrig personal 150000 200000 300000

    Administration 200000 400000 500000

    Rekrytering 10000 15000 15000

    Fortbildning 165000 480000 540000

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 4000000 9200000 10500000

    Kostnader för speciallokaler 0 0 0

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 200000 400000 500000

Läromedel      

    Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
    programvaror, licenser)

850000 2000000 2200000

Övrigt      

    Info och annonsering 40000 40000 40000

    Elevhälsa 450000 1300000 1400000

    Skolmåltider 1000000 2900000 3200000

    Försäkringar 160000 460000 510000

    Studie‐ och yrkesvägledning 150000 400000 550000

    Övriga kostnader 75000 150000 200000

Finansiella poster      

    Räntor 0 0 0

Avskrivningar      

    Möbler 200000 400000 400000

    Datorer 60000 100000 130000

    Telefon, kopiator mm 30000 45000 45000

Summa kostnader 21640000 44090000 49130000

Vinst/förlust ‐1880000 170000 930000



 
 

3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

3.10 Avgift fritidshemmet
Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga.
 
Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå
‐ avgiftens storlek
‐ hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa).

Vi uppskattar att ca 85% i F‐3 kommer att vara inskrivna i fritidshemmet och att ca 25% för åk 4‐6.
Avgiften uppskattas till i snitt 500 kr/månad och barn.

 
 

4. Lokaler
 

4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med

utbildningen ska kunna uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vi har tecknat ett kontrakt med en fastighetsägare för att bygga en helt ny F‐9 skola i området Bro‐
Mälarstrand i Upplands‐Bro kommun. Skolan kommer att stå klar för F‐3 Ht‐21 och för F‐9 Ht‐22.

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska
hyras externt.

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Hem‐ och konsumentkunskap
Kommer att finnas på skolan

Idrott och hälsa
Kommer att finnas på skolan

Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik)
Kommer att finnas på skolan

Slöjd
Kommer att finnas på skolan

 

4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser tillförsäkra
eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser tillförsäkra



eleverna tillgång till ett skolbibliotek.
Enligt Skollagen 2 kap. 36§ ska eleverna i grundskolan ha tillgång till skolbibliotek. I lagens förarbeten står
att skolbiblioteket ska vara en ”Gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till
elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja
elevernas lärande”.
Skolbiblioteket på JENSEN grundskola skall:
1.    Tillhandahålla tryckta och digitala medier inom skönlitteratur, facklitteratur och tidskrifter
katalogiserade enligt SAB:s klassifikationssystem..
2.    Innehålla ett urval av litteratur baserad på ämnesmål och kursmål som gäller för skolans utbildningar.
3.   Aktivt främja och inspirera till läsning och språkutveckling.
4.   Tillhandahålla anpassad referenslitteratur och tidskrifter för de utbildningar skolan bedriver.
5.   Vara en väl använd resurs i skolans pedagogiska verksamhet.
6.   Låna ut böcker till elever och personal.
För att möta behoven hos personer med funktionsnedsättning eller annat modersmål än svenska ska det
finnas ljudböcker och litteratur på lättläst svenska. Elever som tillhör nationella minoriteter eller har annat
modersmål än svenska ska också ha tillgång till litteratur på sitt modersmål.
En särskilt utsedd biblioteksansvarig ansvarar för inköp, klassificering, information till elever och personal
samt olika åtgärder för att främja läsning, exempelvis genom exponering av ny, aktuell och relevant
litteratur, utställningar och information i klasserna eller individuellt. Undervisande lärare ansvarar i samråd
med biblioteksansvarig för att förse biblioteket med uppdaterad litteratur anpassad för ämnen och
kursinnehåll. Biblioteksansvarig planerar och följer upp biblioteksverksamheten tillsammans med lärarna,
och tar också emot önskemål och förslag från eleverna. 
Bibliotekets verksamhet utvärderas som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete för att hela tiden
utvecklas till en resurs som motsvarar undervisningens och elevernas behov och som stimulerar elevernas
läsning och språkutveckling. 
Skolans bibliotek kommer att finnas centralt belägna i de egna lokalerna där eleverna vistas och ska vara
öppet under hela skoldagen. Eleverna kan låna hem böcker och tidskrifter med hjälp av undervisande lärare
eller biblioteksansvarig. Biblioteket används också periodvis som en tyst studieyta med studieplatser
tillgängliga för samtliga elever. 
Utöver skolbiblioteket har vi ett nära samarbete med närliggande kommunala bibliotek. Lärarna går
regelbundet dit med eleverna för att låna böcker men inte minst för att lära sig hitta och lära sig se
möjligheterna ett stort bibliotek erbjuder.  JENSEN grundskola har läsning av skönlitteratur på schemat varje
skoldag. Böcker för detta ändamål finns tillgängligt i biblioteket.

 
 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
 

5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 
 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i förskoleklassen och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har
legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan
undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap.
13 § och 17‐22 §§ skollagen.

 

5.3 Personal i fritidshemmet ‐ utbildning
För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får
det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
elevernas utveckling och lärande främjas.
 

 Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2
kap. 14 § skollagen.

 

5.4 Antal lärare ‐ förskoleklass
Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i personer och antal heltidstjänster.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

4 3.75 4 3.75 4 3.75 4 3.75
 
Antal elever per lärare, läsår 1 13
Antal elever per lärare, läsår 2 13
Antal elever per lärare, läsår 3 13
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 13

 
 



5.5 Antal lärare ‐ grundskola
Ange beräknat antal lärare i grundskolan uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse
för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

13 11 35 30 42 34 46 37
 
 
Antal elever per lärare, läsår 1 14
Antal elever per lärare, läsår 2 14
Antal elever per lärare, läsår 3 14
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 14
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Skolan kommer att vara indelad i en låg‐, mellan‐ och högstadiedel med möjlighet till stor samverkan. Varje 
stadie bildar ett medarbetarteam. Rektor leder dessa team och säkerställer att samverkan finns för att 
möjliggöra kontinuitet i lärandet. 

 
 

5.6 Antal tjänster ‐ fritidshem
Ange beräknat antal personal i fritidshemmet uttryckt i personer och antal tjänster.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

14 12 15 12.5 16 12.5 16 12.5
 
 
Antal elever per personal, läsår 1 15
Antal elever per personal, läsår 2 15
Antal elever per personal, läsår 3 15
Antal elever per personal, fullt utbyggd verksamhet 15
 

 
 

5.7 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Elevvärd och vaktmästartjänster

 
 
 

6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning

 

 

6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med övriga
  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare, kurator,
specialpedagog/lärare med specialpedagogisk kompetens och studie‐ och yrkesvägledare. Elevhälsans
medicinska insats består av skolsköterskor och skolläkare som till största delen arbetar förebyggande och
främjande för elevernas hälsa bl a med temadagar, hälsobesök, vaccinationer, samt enklare
sjukvårdsinsatser. 
Elevhälsans syfte är att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt för att utvecklas mot de nationella
målen. I både sin främjande, förebyggande och åtgärdande roll har Elevhälsoteamet även en viktig uppgift
att ge relevant kompetensutveckling till skolledning, coacher, lärare och övrig personal, och givetvis även att
möta eleverna direkt med information och samtal både i grupp och individuellt. 



Elevhälsans olika kompetenser arbetar förebyggande genom att
Identifiera riskfaktorer på skol och klassnivå vid analys av elevenkäter om t.ex. studiero, trygghet, kränkande
behandling och diskriminering. 
Utifrån data från hälsosamtal eller hälsoenkät kartlägga riskområden t.ex. rökning/droger/dopning, psykisk
ohälsa, stress.
Identifiera riskfaktorer i prognosbetygsdata och närvarostatistik.
Vardagligt medverka i verksamheten och därigenom identifiera sårbara elever/grupper. 
Föreläsa om att förebygga stress och hantera ångest, psykisk ohälsa för alla elever och vårdnadshavare. 
Elevhälsans olika kompetenser arbetar främjande genom att
Delta i organisationsplanering för en tillgänglig lärmiljö för alla elever. 
Handleda medarbetare i konflikthantering och lågaffektivt bemötande
Sprida kunskap genom t.ex. föreläsningar eller temadagar till elever om 
Psykisk och fysisk hälsa genom sömn och kost
Stress och prestationskrav
Alkohol, tobak och drogers påverkan
Sex och samlevnad, jämställdhet och relationer
Likabehandling och språkbruk
Studieteknik och god studieplanering
Framtida mål för att främja motivation
Träffa alla klasser vid läsårsstart och återkommande trivselaktiviteter på skolan.
Möta upp eleverna genom överlämningsdokument, speeddating/enskilda samtal och överlämningar från
avlämnande skolor utifrån ålder och behov.
Regelbundet skapa “hälsotorg” eller alternativa aktiviteter där elevhälsans kompetenser är synliga och
tillgängliga.
Initiera och stötta i gruppstärkande aktiviteter i klasser eller skolan som helhet.
Elevhälsan arbetar efter JENSEN grundskolas gemensamma riktlinjer och rutiner i “Ledning & styrning
elevhälsan på JENSEN” samt “Elevhälsoarbete rutiner”, en lokal elevhälsoplan som upprättas årligen och
utvärderas i elevhälsans analys och skolans kvalitetsarbete. Elevhälsan har ett gemensamt årshjul för att
systematisera det förebyggande och främjande arbetet.
Nedan beskrivs några av de viktigaste förebyggande och främjande uppgifter som elevhälsans
personalkategorier ansvarar för. 
Rektor är ytterst ansvarig för elevhälsan och leder arbetet samt säkerställer att elevhälsans arbete är i
enlighet med författningskraven. Rektor beslutar om utredningar och åtgärdsprogram för särskilt stöd.
Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever i årskurs ett, och följer upp dessa vid behov, för att
upptäcka tecken på medicinska problem som kan kräva stödinsatser för att en elev ska nå de nationella
målen. I det främjande och förebyggande hälsoarbetet ingår temadagar, klassdiskussioner, och samtal vid
uppkomna situationer gällande t ex hälsosam livsstil, droger, samlevnad, stresshantering och
likabehandling.
I kurators arbete ingår att främja en respektfull samvaro på skolan och skapa en god och förtroendefull
relation med eleverna. Kurator arbetar förebyggande genom att medverka i riskanalyser och
kompetensutveckling och handledning för personalen. Kurator ger även stöd och agerar samtalspartner för
elever och grupper i behov för att främja en god psykosociala miljö och kultur på skolan samt förebygga
ohälsa på gruppnivå.
Specialpedagog bidrar i analys, genomförande och uppföljning av behov av extra anpassningar och särskilt
stöd men i det förebyggande arbetet ingår också att analysera förutsättningarna för lärande på såväl
organisations‐ som grupp‐ och individnivå och att bidra i frågor som rör exempelvis utformningen av lokaler,
metodik, utredningar, stödsamtal, studieplanering och hjälpmedel.
Skolpsykolog arbetar förebyggande genom att medverka i värdegrundsarbete, riskanalyser och
kompetensutveckling, samt genom att handleda coacher och kuratorer, men också kliniskt genom
direktkontakt med såväl elever som vårdnadshavare.
Skolläkaren verkar för hälsofrämjande skolmiljö och bokas genom skolsköterskan. Skolläkaren samverkar
och ger konsultation och rådgivning till skolsköterskan. Ansvarar för medicinska utredningar och deltar på
möte med elevhälsoteamet enligt överenskommelse. I samtal med elev ger skolläkaren råd hur eleven kan
hitta sätt att behålla och förbättra sin hälsa.
Elevhälsans personalkategorier samverkar genom att under rektors ledning tillsammans arbeta med att ta
fram förebyggande och främjande insatser samt utifrån profession initiera och genomföra dem på skolan.
Elevhälsans olika personalkategorier samverkar för att utreda, åtgärda och följa upp ärenden där elever
behöver särskilt stöd eller anpassningar för att nå målen. Elevhälsan möts varje vecka på skolan och arbetar
utifrån en agenda som rör främjande elevhälsoinsatser, förebyggande arbete samt åtgärdande arbete
utifrån elever som har F‐varning eller hög frånvaro och som lyfts i coachavstämning.
En viktig del i elevhälsoarbetet är därför de coachavstämningar som sker mellan coach (klassansvarig lärare)
och rektor för att regelbundet följa upp elevernas studiesituation och att besluta om vilka elever skolans
elevhälsa behöver rådgöra kring vid EHT‐möten. Detta för att säkerställa att samtliga elever får rätt till stöd
och stimulans att utvecklas så långt som möjligt samt att rektor ska få information om vilka elever som
riskerar att inte nå kunskapskraven i en eller flera ämnen och behöver utredas vidare av elevhälsan.
Coachavstämningarna består av ett möte inbokat mellan rekto och coach ca 30‐60 minuter månadsvis, samt
utifrån behov. 

 

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses. Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som ansökan avser.

Studie‐ och yrkesvägledare kommer att arbeta med vägledning på individ‐, grupp‐ och skolnivå. På EHT‐
möten är detta en stående punkt. Även våra coacher är utbildade i att coacha eleverna mot framtida studie‐
och yrkesliv, vilket sker återkommande på coachtider med klassen veckovis samt i individuella coachsamtal.
För de yngre eleverna sker mycket av arbetet under SO‐lektionerna efter vägledning av skolans SYV. Vidare
får samtliga elever på högstadiet information i helklass inför inriktningsval och individuella val utifrån
meritpoäng, behörighetskrav och egna målsättningar och intressen. Även elevernas vårdnadshavare får
samma information i samband
med föräldramöten.
Eleverna har möjlighet under hela sin utbildning att boka in individuella vägledningsmöten. I åk 8 sker en
obligatorisk PRAO för alla elever. För elever i åk 9 schemalägger skolan individuella syv‐samtal för samtliga
elever och deras föräldrar. Vidare erbjuder skolan besök på gymnasier samt en PRAO‐verksamhet som både
inkluderar  gästföreläsare från studie‐ och arbetsliv men även praktikveckor på olika arbetsplatser och
temainriktade arbeten över flera ämnen med koppling till framtida studier och yrkesliv. 

 
 



7. Elevens utveckling mot målen
 

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom
den ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av ett sådant.

Rektor ansvarar för att det finns väl förankrade rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd på skolan.  
Generellt är extra anpassning enklare och mer tillfälliga, medan särskilt stöd är mer omfattande, ingripande
och varaktiga insatser som vidtas när extra anpassningar inte räcker till. Men det är rimligt att räkna även
vissa varaktiga anpassningar av enklare natur som extra anpassningar, till exempel tillgång till digital
teknik med särskilda programvaror. Vissa anpassningar erbjuds samtliga elever. Det gäller läxhjälp, digitala
verktyg för talsyntes samt stavning och digitala läromedel. 
Varje elev har en coach (klasslärare), som ansvarar för att följa upp elevens skolsituation, närvaro,
studieresultat. och för att tillsammans med kollegor och vid behov Elevhälsoteam identifiera, utreda, stödja
och följa upp behovet av extra anpassning och särskilt stöd. Eleverna och vårdnadshavare till elev bjuds in
till utvecklingssamtal med elevens coach minst en gång per termin. Eleven träffar dessutom sin coach minst
en gång per vecka, antingen enskilt eller i grupp. Syftet är dels att ge eleven återkoppling på sin
studiesituation, men också att bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och
utvärdera sina studier självständigt utifrån egna mål.
Extra anpassningar
Extra anpassning ligger inom ramen för det kompensatoriska uppdrag vi har i skolan. Att göra extra
anpassningar är att ta hänsyn till en elevs behov genom att anpassa undervisning, examinationer och
klassrumsstruktur på ett sätt som gynnar eller inte negativt påverkar övriga elevgruppen. Extra
anpassningar beslutas av lärare och kräver inget åtgärdsprogram. De dokumenteras tydligt i skolans
lärplattform så att alla lärare på ett enkelt sätt kan se vilka extra anpassningar eleven har. Extra
anpassningar följs upp i coachavstämningar för att se om åtgärderna varit tillräckliga för att eleven ska nå
målen eller om fler åtgärder behövs, och likväl om anpassningarna inte längre behövs.
Specialpedagogen arbetar med att handleda lärarna att formulera uppgifter, planera lektioner och
examinationer för att möta individuella behov hos eleverna. På så vis skapas möjlighet till anpassningar
utan att frångå den ordinarie undervisningen märkbart. Några exempel på extra anpassningar kan vara
kortvarigt utökad resurstid för elev eller individuella examinationsformer, för att nämna några.
Under de första veckorna på utbildningen får eleverna information om utbildningen och skolans rutiner men
också utbildning i studieteknik. Diagnostiska prov genomförs i svenska, engelska och matematik som ett
underlag för analys av elevernas förutsättningar och behov, för att kunna göra de extra anpassningar som
behövs i ett tidigt skede.
Särskilt stöd
Frågan om särskilt stöd aktualiseras när extra anpassningar inte räcker till för att ge en elev det stöd som
behövs för att nå målen. 
Särskilt stöd är de insatser som sker utanför klassrummet, i klassrummet men med anpassningar som inte
skulle kunna tillämpas på gruppen eller anpassningar som innebär extra kostnader för skolan.
Exempel på åtgärder i klassrummet
Specialprogram i datorn
Resursperson i klassrummet som arbetar främst med eleven
Exempel på åtgärder utanför klassrummet
liten undervisningsgrupp utanför klassrummet (liten grupp med lärarstöd) 
extra timmar hos speciallärare utanför skoltid över minst ca 6 veckor
anpassning i studieplan
möjlighet att sitta avskilt
Särskilt stöd ska struktureras och tidsbestämmas i ett åtgärdsprogram som följs upp och utvärderas enligt
rutin.
Coach, lärare, elevhälsoteam och skolledning samarbetar kring elevernas utveckling och situation i skolan.
Lärare och coach har normalt bäst förutsättningar att snabbt fånga upp styrkor, utvecklingsområden och
om insatser ej är tillräckliga. Elevhälsan besitter specialistkompetens för att genomföra utredningar och
föreslå åtgärder. Rektor har ytterst ansvar för att varje elev ges de förutsättningar och det stöd som behövs
för att nå målen.
Elevhälsoteamet medverkar både vid utredningen av elevens stödbehov samt vid utformning och
genomförande av stödåtgärderna. Rektor ansvarar för att informera elever och vårdnadshavare om rätten
till särskilt stöd och rätten att överklaga beslut om åtgärdsprogram. En elev i behov av särskilt stöd skall
bara ha ett åtgärdsprogram, som innefattar alla beslutade åtgärder.
Behovet av särskilt stöd beslutas av rektor som ansvarar för att frågan utreds på lämpligt sätt med hjälp av
lärare, coach och elevhälsoteam och i dialog med vårdnadshavare till omyndig elev. Beslut om särskilt stöd
dokumenteras i ett åtgärdsprogram och elev och vårdnadshavare ska informeras om möjligheten att
överklaga. Ett beslut om åtgärdsprogram undertecknas av rektorn. Denne ansvarar också för att beslut om
särskilt stöd följs upp och utvärderas. 
Processen för vårt arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram kan sammanfattas på följande sätt:
1.  Uppmärksamma och rapportera
Så snart det uppmärksammas att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska detta rapporteras till elevens
coach samt rektor. Signaler att vara uppmärksam på är exempelvis:
F‐varningar och F i prognosbetyg
Koncentrationssvårigheter
Hög frånvaro
Ordningsproblem, annan social problematik i klassen
Extra anpassningar har ej haft tillräcklig effekt på elevens studiesituation
Undervisande lärare och/eller coach uppmärksammar och rapporterar till Rektor/bitr.rektor, även elevhälsan
uppmärksammar utifrån sin analys av ovan data. Rektor leder elevhälsans möten och ska alltid ha
kännedom om elever som eventuellt är i behov av särskilt stöd. Behov av särskilt stöd kan också
uppmärksammas i samband med skolstart genom att elevhälsan får information om diagnoser eller att
screeningtest och/eller matematikdiagnos visar på detta. 
2.   Utreda behov av särskilt stöd
När vi har uppmärksammat att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska behovet utredas skyndsamt.



Specialpedagogen eller annan av rektor utsedd kompetens i elevhälsan genomför ofta utredningen. Det är
viktigt att i utredningen ta reda på såväl elevens som vårdnadshavaren erfarenheter och upplevelser samt
undervisande lärares och coachs synpunkter. I utredningen tas hänsyn till omständigheter på skol‐, grupp‐
och individnivå när man beskriver svårigheter och hur behov av stöd yttrar sig. Det är viktigt att även
beskriva elevens styrkor för att kunna ta tillvara dem i det fortsatta arbetet. Tyngdpunkten i utredningen
läggs på de pedagogiska förutsättningarna runt eleven. Lärande, resultat och skolsituation beskrivs utifrån
observationer och upplysningar från lärare, elev och vårdnadshavare.
Syftet med utredningen är att kartlägga om eleven har behov av särskilt stöd. Beslutet om åtgärdsprogram
skall upprättas eller ej fattas av rektor. Det beslut som utredningen ligger till grund för kan överklagas av
elev och vårdnadshavare.
I vissa fall kan en fördjupad utredning behövas,  Elevhälsoteamet tar beslut om vilka frågeställningar som
behöver utredas och vem som har rätt kompetens att göra detta. Det kan även bli aktuellt med remiss till
extern utredning.
3. Utarbeta åtgärdsprogram
Rektor ansvarar för att ett åtgärdsprogram skyndsamt upprättas då en elev har behov av särskilt stöd. Ett
åtgärdsprogram grundar sig alltid på en utredning av elevens behov; utredningen hålls åtskild från
åtgärdsprogrammet.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att beskriva elevens behov av stöd och vara ett redskap för elevens
planering och utveckling mot hans eller hennes mål. Det är också en beskrivning av de stödåtgärder som
skall genomföras och syftar därför till att ge en tydlig överblick för elev, vårdnadshavare, coach och lärare
vad som behöver göras. 
Åtgärdsprogrammet upprättas tillsammans med elev och vårdnadshavare. Det är viktigt att utgå från
positiva förväntningar på eleven och att även använda elevens styrkor och intressen när åtgärder planeras.
Elev och coach får varsin kopia av åtgärdsprogrammet. Originalet förvaras av skolledning samt sparas i
datasystem Prorenata.
Åtgärdsprogrammet ska ge en kortfattad men tydlig och komplett dokumentation, som kan följas upp, och
relatera till läroplanens och kursplanernas mål. Målformuleringar både på kort och lång sikt ska komma
från eleven själv, men vara realistiska, konkreta och utvärderingsbara. Åtgärdsprogrammet ska innehålla en
beskrivning av de åtgärder skolan avser att vidta, och en tydlig ansvarsfördelning, med fokus på de
pedagogiska förutsättningarna runt eleven. Det ska också framgå tydligt av åtgärdsplanen hur åtgärderna
ska följas upp samt hur och när de ska utvärderas.Elev och vårdnadshavare ska också informeras om
möjligheten att överklaga beslut om särskilt stöd.
Om man fattar beslut efter utredningen att eleven ej har behov av särskilt stöd och att man inte skall
upprätta ett åtgärdsprogram, kan det fortfarande vara så att eleven har behov av stödinsatser tillfälligt.
Rektor måste fatta detta beslut skriftligt för att vårdnadshavare ska kunna överklaga om rektorn beslutat
att eleven inte behöver särskilt stöd. 
4.   Utvärdera åtgärdsprogram
I åtgärdsprogrammet framgår när och hur överenskomna åtgärder ska utvärderas. I utvärderingen
dokumenterar man uppnådda delmål samt om lärare, elever och vårdnadshavare upplever att åtgärderna
motsvarar elevens behov.
Vid uppföljningsmötet beslutas om eventuella nya åtgärder och/eller utredningar om det visar sig att
åtgärderna inte leder framåt.
När det bedöms att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd avslutas åtgärdsprogrammet, efter samråd
med eleven och elevens vårdnadshavare. Det är rektorn som ansvarar även för att avsluta programmet.
Skolan dokumenterar det formella beslutet om att avsluta ett åtgärdsprogram eftersom det är möjligt att
överklaga även detta beslut

 
 

8. Kvalitet och inflytande
8.1 Systematiskt kvalitetsarbete

Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det

systematiska kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet 

och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det

systematiska kvalitetsarbetet.
 

Skolan skall följa de nationella riktlinjerna och rekommendationerna för kvalitetsarbete, och kommer att
följa samma rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet som tillämpas av huvudmannens övriga
grundskolor.
Syftet med kvalitetsarbetet är att skolan ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt
mot de nationella målen genom att systematiskt och kontinuerligt identifiera riskfaktorer, brister och ange
åtgärder för att utveckla och förbättra skolans verksamhet på kort och lång sikt.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara strukturerat med fokus på både kortsiktig och långsiktig
utveckling, och syftar till att uppfylla de nationella målen.
Ansvarsfördelning mellan huvudman och rektor
På enhetsnivå ansvarar rektor för att det systematiska kvalitetsarbetet. I enlighet med 4 kap. 3§ skollagen
görs det under medverkan av lärare, övrig personal, elever och elevers vårdnadshavare. Arbetet syftar till att
verksamheten ska uppnå de nationella målen. Det görs genom att nyckeltal och andra resultat som
fungerar som indikatorer på om nationella mål uppnås mäts och följs upp. På så vis kan en systematik
uppnås genom att resultaten tydliggör vilka mål och områden som behöver ges mer fokus framöver. Detta
systematiseras genom att det dokumenteras och följs upp i kvalitetsredovisningar, månatlig
resultatuppföljning och lokala arbetsplaner. Rektor ansvarar för att alla enhetens resultat kommer till
huvudmannens kännedom och kommunicerar behov i form av resurser eller annat som behövs för att kunna
nå målen. 
I enlighet med 4 kap. 3 skollagen kommer huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp
och utveckla utbildningen. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen motsvarar
skollagens kvalitetskrav, är likvärdig och förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet. Huvudmannen
ansvarar också för att fördela resurser, organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa
upp, utvärdera och utveckla verksamheten utifrån de nationella målen och kvalitetskraven.  Huvudmannen

 



följer också upp att enheten genomför kvalitetsarbetet enligt gällande rutin, att beslutade åtgärder
genomförs enligt plan och att resultaten blir som förväntat utifrån givna förutsättningar. Huvudmannen ser
också till att ledning och personal på enheten får den kompetensutveckling som behövs för att genomföra
sitt uppdrag.  
På både huvudmanna‐ och skolnivå innefattar kvalitetsarbetet självreflektion och ömsesidig dialog både
kring kvalitetssystemet, organisation, ledning, resultat, analys, planering och utvecklingsinsatser.
Uppföljning av resultat i förhållande till nationella mål
Nyckeltal och andra indikatorer som som fungerar som indikatorer på om nationella mål uppnås mäts och
följs upp. Resultaten kartläggs, analyseras och utvärderas i förhållande till de nationella målen. Utifrån
detta beslutas om åtgärder som kommer att prioriteras. 
Nedan följer en sammanställning av nationella mål samt hur de följs upp. 
Kunskaper
Kunskapsresultat följs upp med hjälp av betyg, månatliga prognosbetyg, resultat på nationella prov, F‐
varningar och det vi kallar JENSEN‐prov som genomförs i matematik och läsning. Även genom uppföljning
av effekterna av extra anpassningar och särskilt stöd. Resultaten följs upp på individnivå men också per
kurs, klass, lärare och enhet. På så vis kan vi få en bred bild av vilka faktorer som påverkar
kunskapsresultaten och sätta in åtgärder på alla nivåer. Det kan till exempel röra sig om en lärare som
behöver mer stöd i sin kursplanering för att på så vis skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå
kunskapsresultaten. 
Jämställdhet mellan elever
Jämställdhet mellan elever följer vi upp genom att jämföra kunskapsresultat mellan könen. Även andra
nyckeltal bryts ned så att de kan följas upp per kön. Det gäller främst frånvaro och trygghet. Om märkbara
skillnader finns mellan könen görs en analys av orsaker till dessa skillnader. Den kan göras med hjälp av
intervjuer med elever och lärare. Åtgärder som vidtas utifrån onormala skillnader är anpassningar som ger
bättre förutsättningar för den missgynnade gruppen att nå kunskapsmålen, information och diskussioner
kombinerat med ökad vuxennärvaro som ökar den missgynnade gruppens förutsättningar att känna sig
trygga, eller insatser från elevhälsan i situationer där ett negativt grupptryck visar på en ej jämställd
skolsituation. 
Trygghet och studiero
Trygghet och studiero följer vi upp minst fyra gånger per år i enkäter som genomförs anonymt. I
enkätresultaten kan vi följa upp trygghet, trivsel, studiero och förekomst av kränkningar på skolnivå och
klassnivå. Resultaten analyseras av pedagogisk ledningsgrupp (inkluderar förstelärare), elevhälsan och
trygghetsteamet som inkluderar elevskyddsombud. Klasser och skolor som avviker negativt följs upp på
skolnivå i skolans systematiska kvalitetsarbete och analys samt handlingsplaner återrapporteras på
klassnivå till huvudman i månatliga “actionplans”. 
Om resultat är alltför låga för att elevernas trygghet och studiero ska anses tillgodosedd enligt skollagen
genomför huvudman särskild granskning och ger stöd och stöttning till skolan i förändringsarbete.
Lektionsbesök genomförs av företrädare för huvudman, intervjuer hålls med elever i klassen/skolan i fråga.
Utifrån den bild som framkommer tas en handlingsplan fram för hur tryggheten och/eller studieron ska
förbättras i klassen. Handlingsplanen följs upp av skolledning och huvudman. 
Andra nationella mål
Vårt arbete med övriga nationella mål 
+Normer & värden
+Elevernas ansvar och inflytande
Elevers ansvar och inflytande
 Samtliga lärare arbetar med att elevinflytande i sin undervisning. Vid ämnesområdesstart inventeras
elevernas inställning till olika arbetssätt och arbetsformer. Utifrån detta har läraren och klassen sedan en
dialog kring hur examinationer och uppgifter ska se ut. Coacher och lärare håller därtill målsamtal med
elever om när eleverna fungerar bäst och lär sig mest, detta gör att läraren kan förändra och variera
arbetssätt och examinationsformer under ämnets gång. Elever ges också möjlighet till inflytande genom
elevråd, trygghetsteam och andra forum. 
Eleverna utvärderar undervisningen digitalt flera gånger varje läsår med frågor både kring trygghet och
studiero samt elevinflytande, motivation och lärarstöd mm. Utvärderingarna ligger till grund för hur läraren
planerar kurser, lektioner och examinationer och är även synliga för skolledning och huvudman. Efter varje
digital utvärdering har läraren ett samtal med eleverna om de saker som har framkommit, och tillsammans
kommer de överens om hur undervisningen ska läggas upp i fortsättningen. Vi också har satt en
betygsgräns i enkäten som om den understigs föranleder åtgärder från både skolledning och huvudman.
Exempel på åtgärder är genomgång med aktuella lärare kring hur undervisningen uppfattas av eleverna
och vad som kan göras för att ändra detta. 
Normer och värden
Vi har ett systematiskt sätt att arbeta med likabehandling och värdegrund, som beskrivs i avsnitt 9.3
Grundläggande demokratiska värderingar. Vi följer upp detta genom att ställa frågor i enkäter minst tre
gånger per läsår om hur eleverna uppfattar värdegrundsarbetet. Det följs även upp i coachavstämningar
och vid intervjuer med elever. Om denna uppföljning visar att det finns brister i arbetet med normer och
värden diskuteras detta med lärare, elevhälsan och elever. 
Bedömning och betyg
Vi har tydliga rutiner för hur vi ska arbeta med bedömning och betygsättning för att skapa tydlighet för
eleverna och ha en process som rättvis och rättssäker. I vår lärplattform tydliggörs den återkoppling och
bedömning som läraren gjort och det blir enkelt för rektor att följa upp att lärare arbetar enligt rutin och på
ett sätt som skapar tydlighet för eleverna. 
Vi följer upp arbetet på olika sätt. Dels svarar eleverna på ett antal frågor i enkäter om det är tydligt hur
man ligger till och om man får tillräckligt med information i ämnet. Vi följer upp resultaten på ämnes‐ och
lärarnivå. Om resultaten är för låga tar rektor upp detta med ansvarig lärare och följer upp att denne ökar
sin tydlighet genom regelbundna klassrumsbesök och uppföljningar i lärplattformen. 
Vi följer även upp betygsättningen genom årliga jämförelser mellan betyg och resultat på nationella prov.
Om denna uppföljning visar upp en stor diskrepans i någon eller några ämnen följer rektor upp detta med
ansvariga lärare. Om denna uppföljning visar att läraren behöver stöd i sin betygsättning kan detta stöd fås
från förstelärare.
Deltagare i det systematiska kvalitetsarbetet
På enheten involveras alla medarbetare i kvalitetsarbetet, tillsammans med elever och vårdnadshavare.
Rektor leder arbetet. Lärare deltar i arbetet med att sammanställa handlingsplaner på ämnes och klassnivå,
elevhälsoteamet utarbetar elevhälsoplan, trygghetsteamet utarbetar likabehandlingsplan och plan mot
kränkande behandling och hela skolan medverkar till att ta fram lokal arbetsplan under rektors ledning.
Dessa följs upp under läsåret och sammanställs efter terminsavslutning i analyser av årets resultat inom
respektive område som utgör basis för kommande års prioriterade åtgärder och arbetsplaner. Rektor
rapporterar månatligen en handlingsplan utifrån kvalitetsmål till huvudman. Huvudman ger synpunkter och
vägledning utifrån skolans behov, samt identifierade styrkor och svagheter.
Elever deltar i kvalitetsarbetet genom att utse medlemmar i elevråd, trygghetsråd, elevskyddsombud och
medlemmar i andra forum som är med och utvecklar skolans arbete. Elever deltar även genom att
regelbundet, 3‐4 gånger per läsår, genomföra enkäter vars svar är en av de viktigaste källorna till skolans



utvecklingsarbete. Vårdnadshavare deltar genom att besvara enkäter 2 gånger per år och genom att delta i
föräldramöten och /‐råd.  
Det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå genomförs månatligen på uppföljande
verksamhetsledningsmöten och regelbundna centrala elevhälsomöten där ny data från enheterna gås
igenom och tidigare åtgärder utvärderas och följs upp. I arbetet medverkar styrelse, operativa chefer,
skolchefer,  kvalitetschef/stab samt centrala elevhälsans chef. Nya gemensamma rutiner och arbetssätt tas
fram här och samverkas/ förankras i rektorsgruppen som möts månatligen under ledning av skolchef.  
Huvudmannens företrädare genomför enhetsbesök vid regelbundet och vid behov där rektors arbete följs
upp, intervjuer genomförs med lärare, elevhälsoteamet och elever, lektionsbesök genomförs, dokumentation
följs upp. 

 
 

8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Av 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) framgår att huvudmannen ”ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och
utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”
Vid skolstart informeras elever och vårdnadshavare skriftligt och muntligt om skolans och huvudmannens
klagomålsrutin. Länk till klagomålsrutinen och kontaktuppgifter till skolchef och kvalitetschef kommer även
att finnas på skolans webbplats. Där finns även ett formulär som man kan använda för att framföra sina
klagomål. I vår klagomålsrutin uppmanar vi att man i första hand tar upp sina klagomål med närmast
berörd personal men visar också vilka andra man kan vända sig till om klagomålet är av sådan art att det
behöver tas med någon högre upp i organisationen eller om man inte känner sig bekväm med att ta det
med berörd personal. Klagomålen kan framföras anonymt men då kan avsändaren inte räkna med att få
någon personlig återkoppling. I första hand ska klagomål som avser utbildningen utredas och åtgärdas av
rektor. Om en klagande så önskar, till exempel på grund av missnöje med rektors hantering eller beslut i ett
ärende, eller klagomål på rektors tjänsteutövning i övrigt, kan anmälan ske direkt till huvudmannens
skolchef eller kvalitetschef.
Rektor ansvarar för att alla klagomål omgående kommer till huvudmannens kännedom, så att
huvudmannen kan följa upp ärendet. Rektor ska alltid informera huvudmannen om inkomna klagomål och
beslut i klagomålsärenden. När klagomål riktas direkt till huvudmannen ansvarar skolchefen för JENSEN
grundskola för hanteringen av ärendet.
Klagomål ska utredas skyndsamt och leda till att skäliga åtgärder vidtas. Anmälaren skall få skriftlig
information om handläggning och beslut om åtgärder. Om vidtagna åtgärder inte är tillräckliga ska
ytterligare åtgärder vidtas. Vid behov ska även beslut tas om åtgärder som förebygger liknande brister i
framtiden. Rektor respektive skolchef ansvarar för att dokumentera anmälningar, utredningar, åtgärder och
uppföljning, beroende på till vilken instans klagomålet riktats.
I samtliga formella dokument såsom åtgärdsprogram finns en besvärshänvisning med som tydliggör för
elever och vårdnadshavare hur de ska gå tillväga om de inte är nöjda med skolans beslut. I första hand
hänvisas eleven och vårdnadshavarna till rektor men kontaktuppgifter finns även till huvudmannen och till
Skolväsendets överklagandenämnd.
Huvudmannen ansvarar alltid för att klagomål utreds, åtgärdas och återkopplas och att det finns en tydlig
ansvarsfördelning för vem som tar emot, utreder och återkopplar klagomål.

 

8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Av 4 kap. 9 § skollagen (2010:800) framgår att elever ska ges inflytande över utbildningen. Att eleverna är
delaktiga i och har inflytande över utformning och utveckling av skolans verksamhet, har betydelse på flera
plan. Det är ett uttryck för att de blir respekterade som individer och har betydelse för deras elevernas
utveckling till aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. Men det har också betydelse för elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen och känna lojalitet och förtroende för skolans kultur,
normer och regler. All personal har därför ett ansvar för att lyssna på och tillvarata elevernas synpunkter. 
Individuellt och i grupp ges eleven möjlighet till inflytande på följande sätt:
Undervisande lärare utformar undervisningen i dialog och samråd med eleverna, exempelvis när det gäller
planering, arbetssätt och examinationsformer.
Klassens coach har ett särskilt ansvar för att både individuellt och i grupp  fånga upp och förmedla elevers
synpunkter på undervisningen i alla kurser.
En klagomålsrutin finns som tydliggör för eleverna vart de vänder sig med klagomål och förbättringsförsla…
Regelbundna utvärderingar av skolan och kurser genom anonyma enkäter. Dessa analyseras tillsammans
med elever och ligger till grund för utvecklingsinsatser. 
Individuella utvecklingssamtal varje termin, samt vid behov.
Tillgång till e‐postadresser och telefonnummer till medarbetare dit både elever och vårdnadshavare kan
vända sig.
Skolan kommer även att arbeta med formella forum för information och inflytande enligt följande:
Klassråd varannan vecka med dokumenterad agenda och protokoll.
Elevvalt elevråd, som stöds av skolledningen och har möjlighet att medverka i framtagandet av skolans
ordningsregler och handlingsplaner för arbetet med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.
Elevskyddsombud utsedda av elever. Elevskyddsombuden får adekvat utbildning och deltar i skyddsronder
och löpande arbetsmiljöarbete.
Ett trygghetsteam som utgörs av Elevskyddsombud och/eller representanter från varje klass.
Trygghetsteamet är delaktiga i skolans kartläggning och framtagande av förebyggande och hindrande
planer mot kränkande behandling.
Matråd två gånger per termin.
Skolan kommer också att uppmuntra och stödja bildandet av andra råd med elevinflytande, till exempel
trivselråd. 

 
 

 



9. Åtgärder mot kränkande behandling
9.1 Målinriktat arbete

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 

Skolan ska verka för att främja alla elevers lika rättigheter och motverka diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder, samt förebygga och motverka all form av kränkande
behandling. Inga elever ska bli diskriminerade eller kränkta.
Huvudmannen ansvarar för att det bedrivs ett systematiskt och kontinuerligt målinriktat arbete på skolan
för att förebygga och åtgärda kränkande behandling under rektors ledning och med deltagande av både
personal och elever. Arbetet mot kränkande behandling ska utgå ifrån gällande lagstiftning, läroplanens
värdegrund och de strategier, mål och arbetssätt som skolan kommer att ha för att främja grundläggande
demokratiska värderingar.
Hur arbetet genomförs och vilka som involveras beskrivs utförligt i Likabehandlingsplanen , som tas fram
gemensamt av alla på skolan och utvärderas årligen. 
I det främjande arbetet för likabehandling och mot diskriminering ingår följande: 
Bedrivs långsiktigt som en del av det dagliga arbetet på skol‐, klass‐ och ämnesnivå.
Öppet diskutera i medarbetargrupp och i klasser normer, attityder och hur goda relationer vårdas.
Kompetensutveckling av medarbetare, förstå anmälningsskyldighet ‐ vad diskriminering, kränkning och
trakasserier är samt lärares ansvar. Genomförs under trygghetsveckor i augusti/september varje år.
Vid uppkommande eller misstanke om trakasserier eller kränkande särbehandling ska hanteringen ske
skyndsamt enligt riktlinje.
Årlig genomgång i alla klasser att vi inte accepterar ett kränkande beteende, vad kränkningar kan vara och
att agerandet kan leda till omplacering eller avstängning.
Skolspecifika åtgärder utifrån behov som uppstår.
För att främja likabehandling verkar skolan även för att skapa en god gemenskap genom gruppstärkande
aktiviteter, kulturella och idrottsliga arrangemang och traditioner, föreningsliv liksom i samtal och övningar
på temadagar och klassråd. Personalen ska behandla elever och varandra med respekt, och utöva ett tydligt
ledarskap. Det krävs också information, utbildning och dialog kring lagstiftning och mänskliga rättigheter,
och att både elever och personal är delaktiga i framtagandet av likabehandlingsplan och genomförandet
av arbetsmiljöarbetet. En hög grad av vuxennärvaro är också viktigt både för att främja, förebygga och
upptäcka kränkande behandling. Det uppnår vi genom att endast ha lärarledda lektioner och genom att
personal rör sig i gemensamma ytor när elever finns där. 
I det förebyggande arbetet med likabehandling och mot diskriminering ingår följande:
Genom minst tre elevundersökningar årligen med frågor om trygghet, trivsel och skolmiljö kartlägga
situationen. Om resultaten är låga leder det till att nödvändiga åtgärder sätts in. 
Analysera kartläggning av elevernas trygghet och trivsel för att identifiera riskområden
Kontinuerligt följa upp och granska avvikelser när det gäller elevnärvaro samt reagera på hög frånvaro
generellt.
Eget “trygghetsteam” som utgörs av elevskyddsombud och/eller representanter från varje klass.
Trygghetsteamet är delaktiga i skolans kartläggning och framtagande av förebyggande och hindrande
planer mot kränkande behandling.
I coachsamtal (minst två per termin) individuellt lyfta rådande skolmiljö och trygghet
Utvärdera planen årligen i trygghetsteamet.
Skolspecifika åtgärder utifrån behov som uppstår. 
Skolans schemaläggning fungerar också förebyggande genom att undvika håltimmar och medföra att
eleverna är tillsammans med en lärare nästan all tid under skoldagen.
Det förebyggande arbetet genomförs i en systematisk process som omfattar kartläggning, analys, mål och
åtgärder samt uppföljning och utvärdering och sammanfattas i Likabehandlingsplanen. Skolan ska
genomföra en kartläggning och riskanalys vad gäller trakasserier och kränkande behandling tillsammans
med elever och personal, och sätta upp mål i samband med framtagandet av likabehandlingsplanen, som
utvärderas årligen.
Klassens coach har ett särskilt ansvar för att skapa en trygg och respektfull social miljö i gruppen, och att
arbeta främjande och förebyggande med hjälp av information, samtal och aktiviteter som bidrar till
gemenskap, samhörighet och ömsesidig respekt. Därvid uppmärksammas särskilt kommunikation på sociala
medier.
Eleverna är delaktiga i framtagandet av Likabehandlingsplanen och i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.

All personal på skolan är skyldiga att anmäla kännedom eller misstanke om kränkande behandling till
rektor, som i sin tur skall anmäla ärendet till huvudmannen och skyndsamt utreda ärendet med stöd av
Elevhälsoteamet och berörda personer. Vid misstanke eller anmälan om kränkande behandling av elever
skall skolans rutiner säkerställa skyndsam och allsidig utredning och åtgärder riktade både till den/de
kränkta och den/de kränkande.
Skolans Likabehandlingsplan kommer att ha tydliga rutiner för att anmäla, utreda och åtgärda kränkande
behandling, som tas fram och regelbundet utvärderas tillsammans med personal och elever med
utgångspunkt i läroplan, gällande lagstiftning och vägledning från relevanta myndigheter. Alla som arbetar



på skolan ska vara medvetna om sin skyldighet att anmäla misstanke om kränkande behandling.
Lärarens roll och ansvar 
All personal, inklusive lärare, ska vara införstådda med skolans värdegrund och likabehandlingsplan och
har ansvar för att vid misstanke om kränkande behandling anmäla detta till skolans elevhälsoteam. Läraren
ska också vid behov medverka vid utredning och de åtgärder som rektor i samråd med elevhälsoteamet
beslutar om. Klassens coach har ett särskilt ansvar för att kontinuerligt följa upp de enskilda elevernas
psykosociala situation.
Att samtliga lärare och i synnerhet coacherna arbetar för att skapa goda relationer med eleverna ser vi som
en avgörande faktor för att elever i ett tidigt skede ska anförtro sig till vår personal om de känt sig kränkta. I
kränkningsärenden är det vanligt att eleven själv eller någon klasskompis väljer att berätta om händelsen
för någon vuxen på skolan. Vi ska vara noggranna med att följa upp elevernas känsla av trivsel och
trygghet på coachsamtal och utvecklingssamtal samt i de elevenkäter som genomförs regelbundet. Trots att
enkäterna är anonyma får vi indikation på om det är någon klass vi behöver vara mer uppmärksam på.
För elever som har hög frånvaro genomför coach ett samtal utifrån en given samtalsmall med syfte att
utreda orsaken till frånvaro. Däribland om eleven känner sig kränkt av andra elever eller personal på skolan.
Eleven får även kontakt med representant ur elevhälsoteamet som även försöker uppmärksamma om
eventuell kränkning ligger till grund för frånvaron.
Rektors roll och ansvar
Rektor ansvarar för att all personal är införstådd med aktuell lagstiftning och med skolans rutiner för
anmälan av misstanke om kränkande behandling, och ansvarar också för elevhälsoteamets arbete med att
ta emot, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Rektor ansvarar för att rutinerna följs,
utvärderas regelbundet och vid behov förändras för att fungera bättre, samt för att alla åtgärder följs upp  
med den utsatta eleven för att säkerställa att åtgärderna haft avsedd effekt. Rektor ansvarar också för att
omgående informera huvudmannen om anmälan om misstanke om kränkande behandling, och rapportera
beslutade åtgärder och deras effekt.
Rektor ansvarar för att utbilda kamratstödjare, för att vara lyhörda och uppmärksamma om det är någon
som uttrycker sig kränkande gentemot andra elever eller om någon elev känner sig kränkt på skolan.
Kamratstödjarna verkar även för att vara lyhörda på sociala medier, i de kontakter de har med andra elever
på skolan.
Huvudmannens roll och ansvar
Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att skolan har, följer och utvecklar sina rutiner för anmälan,
utredning och åtgärder mot kränkande behandling genom att se till att skolan har kompetens, organisation
och resurser som är nödvändiga för att bedriva ett effektivt arbete för att kränkande behandling främjas,
förebyggs, anmäls, utredas och åtgärdas. Huvudmannen utvärderar regelbundet skolans rutiner och rektors
hantering av anmälningar om misstanke om kränkande behandling, samt föreslår förändringar eller vidtar
åtgärder när så inte är fallet. Huvudmannen beslutar om avstängning av elev enligt skollagen 5 kap. 17–
21§§.
Handlingsplan vid diskriminering och kränkande behandling 
Vår handlingsplan vid diskriminering och kränkande behandling ser ut på följande sätt: 
1.Uppmärksamma, anmälningsskyldighet 
En medarbetare som fått kännedom om att elev upplevt sig kränkt eller kränkning är anmälningsskyldig att
informera skolledningen. 
2. Informera huvudman 
Skolledare informerar huvudman samma dag enligt gällande rutin
3. Utreda 
Skolledare ansvarar för att utreda händelsen tillsammans med elev och vårdnadshavare.
4. Vidta åtgärder
Skola, elev och vårdnadshavare kommer överens om relevanta åtgärder vid ett möte. Händelseförloppet
utreds och åtgärder planeras och dokumenteras enligt utredningsmallen. 
Skolledare ansvarar efter mötet om att berörd personal får information om händelsen samt riktlinjer för hur
de ska agera. 
Berörda elever erbjuds stödsamtal med elevhälsan inom en vecka. 
Vid problematik i klassen med otrygghet, kränkande jargong, utanförskap, ordning och arbetsro ska det
upprättas en klassinriktad handlingsplan utifrån specifik problematik. Skolledare ansvarar för att
handlingsplanen upprättas samt att berörd personal involveras i arbetet. 
Grova fall av kränkande behandling och bruk av våld under skoltid polisanmäls. 
Vid grova fall av kränkande behandling och bruk av våld utanför skoltid uppmanas elevers vårdnadshavare
att göra en polisanmälan.
5. Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering (samt eventuellt beslut om nya åtgärder) genomförs av ansvarig skolledare
tillsammans med samtliga inblandade elever och vårdnadshavare utifrån de vidtagna åtgärderna senast
inom tre veckor. 
Om det inte skett förändring kan det bli aktuellt att vidta mer formellt disciplinära åtgärder för den som
utfört kränkningen och i yttersta fall avstängning från skolan. Även om kränkningen upphört så är det av
stor vikt att berörda elever följs upp vid ytterligare minst ett tillfälle. 
6. Avsluta ärendet 
Om uppföljningen visar att kränkningarna har upphört och eleven känner sig trygg på skolan återigen
avslutas ärendet. Elev och vårdnadshavare får information om att skolan har valt att avsluta ärendet. 
Dokumentation
För att möjliggöra uppföljningsarbetet med utredningar och åtgärder vid förekomst av diskriminering,
trakasserier eller annan form av kränkande behandling upprättas en noggrann dokumentation under hela
processen. Dokumentationen sker i dokumentationssystemet ProReNata. Insatserna följs upp i form av
samtal med den som blivit utsatt och den som kränkt. När  ärendet rör en person under 18 år räknas
tidsfristen (10 år) för skolans preskriptionstid gällande dokumentation, från den dag då eleven fyller 18 år.
Dokumentationen ska därför förvaras brandsäkert i enlighet med gällande sekretesslagstiftning i minst 10
år. Om ärendet gäller diskriminering eller annan form av kränkande behandling mellan lärare och elev
ansvarar skolledningen för dokumentation, utvärdering och uppföljning. 
Vidare insatser vid behov
Nedan följer en beskrivning av ytterligare åtgärder som skolan kan vidta om diskriminering och kränkande
behandling uppstår.
Medlingssamtal
Medlingssamtal är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den bygger på att en tredje
opartisk person (det kan också vara två medlare) hjälper konfliktparterna att kommunicera om konflikten
på ett konstruktivt sätt. Medling bygger på frivillighet och föregås av att de inblandade parterna har
individuella samtal med medlaren, och då går med på att ha ett medlingssamtal. Medlarens viktigaste
funktion är att skapa goda förutsättningar för konstruktiv kommunikation mellan parterna så att dessa kan
hitta fram till den lösning som passar dem bäst. 
Samverkan med andra instanser
Skolan samverkar vid behov med andra instanser som har till uppgift att ägna sig åt ungdomars hälsa och
levnadsförhållanden som till exempel socialtjänsten, fältarbetare, ungdomsmottagningar, barn och



ungdomspsykiatri och frivilliga organisationer. Syftet är att alla elever ska ha en välfungerande
livssituation. Då kränkning och/eller diskriminering uppmärksammas och uppgifter framkommer där
bedömning görs att eleven har behov av stöd utanför skolan tar skolan dessa kontakter. 
Klassövningar
Vid problematik i klassen med otrygghet, kränkande jargong, utanförskap, ordning och arbetsro ska det
upprättas en klassinriktad handlingsplan utifrån specifik problematik. Lämplig personal kan utföra
klasstärkande övningar. Förslag på lämpliga övningar finns i coachboken.
Stödsamtal
Stödsamtal med skolkurator och skolsköterska erbjuds alla berörda elever. Samtalets omfattning bestäms
tillsammans av elev och skolsköterska/skolkurator. 
Disciplinära åtgärder för elever som kränker
För den elev som efter utredning visar sig ha medvetet kränkt annan elev eller lärare ska en konsekvens
alltid tilldelas. Den minsta åtgärden är att eleven klättrar på konsekvenstrappan. Beroende på kränkningens
art kan det även leda direkt till kvarsittning, omplacering eller avstängning samt polisanmälan. Elever som
upprepade gånger har ett grovt språkbruk eller kränker andra elever kan också ordineras veckovisa
utvecklingssamtal med kurator/skolpsykolog.

 

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

 

Enligt 1 kap 4§ skollagen skall verksamheten i skolan förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I
läroplanen Lgr11 anges de övergripande målen och riktlinjerna för skolans arbete med normer och värden,
samt för elevernas ansvar och inflytande. Skolan skall också följa diskrimineringslagen och
arbetsmiljölagen, samt internationella överenskommelser som FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna och Barnkonventionen.
Alla på skolan ska känna till och förstå skolans värdegrund och uppleva att skolans verksamhet bygger på
och genomsyras av den genom att
De bemöts med respekt och hänsyn för sin integritet och egenart.
Det inte förekommer någon form av diskriminering eller kränkande behandling på skolan.
Frågor som rör jämställdhet mellan könen uppmärksammas. 
Skolan förebygger och motverkar diskriminering och kränkande behandling.
Skolan erbjuder en god arbetsmiljö.
Skolans verksamhet präglas av demokratiska arbetssätt där eleven ges möjlighet till inflytande och ansvar. 
Eleverna är trygga i skolan.
Eleverna uppmuntras att tro på sin förmåga.
Åsikter respekteras och idéer tas till vara.
Engagemang för mänskliga rättigheter och eftersatta grupper uppmuntras.
Det finns en god stämning och gemenskap i grupperna såväl som skolan som helhet
Beskrivning av arbetssätt
Skolans värdegrund ska vara ett genomgående inslag i all verksamhet och omfattar alla på skolan. Alla
vuxna i skolan är goda föredömen i sitt sätt att uppträda och agera gentemot elever och varandra. All
personal i skolan ska vara uppmärksamma på tendenser till mobbing och andra former av trakasserier.
Utifrån skolans värdegrund utformar eleverna tillsammans med lärarna regler för samvaron i grupperna,
och rektor beslutar i samråd med personal, elever och vårdnadshavare om övergripande regler för trivsel,
trygghet och ordning på skolan.
Rektor ansvarar för att elever och personal gemensamt årligen upprättar en plan för skolans arbete med
normer och värderingar, utifrån en utvärdering av nuläge och föregående års målsättningar, och där nya
mål och konkreta åtgärder för att nå dessa mål formuleras.
På skolan ska finnas en likabehandlingsplan i enlighet med gällande lagstiftning, som utifrån skolans
värdegrund tydligt definierar och exemplifierar olika uttryck för diskriminering och kränkande behandling,
beskriver hur skolan ska arbeta förebyggande och uppföljande med dessa frågor, vars och ens ansvar, samt
beskriver vilka åtgärder som är aktuella när diskriminering eller annan kränkande behandling
uppmärksammas. Likabehandlingsplanen ska utformas i samråd med elever, vårdnadshavare och personal,
och utvärderas årligen i förhållande till det aktuella nuläget.
Vid läsårstarter anordnas en introduktionsperiod, som bland annat syftar till att skapa och stärka
gemenskapen i klasserna, och där alla elever får möjlighet att ta del av och diskutera skolans värdegrund
och likabehandlingsplan.
Elevhälsoteamet ska agera omedelbart och kraftfullt i enlighet med skolans likabehandlingsplan vid
signaler om att elever utsätts för diskriminering, mobbning eller annan kränkande behandling.
En trygghetsgrupp med representanter för elevhälsan, lärare och elever arbetar under rektors ledning med
olika typer av aktiviteter för att förebygga diskriminering och alla former av kränkningar på skolan. 
Klassråd, elevråd, matråd och efter behov och önskemål även andra samråd ska finnas för att ge eleverna
systematisk delaktighet och inflytande över skolans verksamhet och utveckling, liksom allas möjlighet att
delta i det systematiska kvalitetsarbetet. Eleverna utser elevskyddsombud som bevakar elevernas fysiska och
psykiska arbetsmiljö. Skolan skall ge elevskyddsombudet nödvändig och relevant utbildning.
Elevskyddsombudet skall genomföra skyddsrond tillsammans med representant för skolledningen.
På skolan ska finnas en krisplan som reglerar ansvar och rutiner i händelse av brand, dödsfall och olyckor,
och som innehåller alla kontaktuppgifter som behövs i händelse av en krissituation. Ett kristeam, med rektor
och representant för elevvård och skolhälsa ingår, kan snabbt sammankallas. Brandövning genomförs
minst en gång per termin.
Personal och skolledning ska vara närvarande, synliga och lättillgängliga i verksamheten, bland annat
genom att ha sina arbetsrum med glasade väggar i nära anslutning till elevernas uppehållsrum.
Skolledningens arbete för en trygg och ändamålsenlig arbets‐ och studiemiljö innefattar dels formella och
informella möten med klasser, grupper och enskilda elever, och dels att goda förebilder uppmuntras
systematiskt, bland annat i form av stipendier och utmärkelser. Gemenskapen och trivseln på skolan stärks
också genom sociala, kulturella och idrottsliga aktiviteter som arrangeras i samverkan med elever, och
bildandet av elevföreningar uppmuntras och stöds.
Elevens coach är ett stöd i såväl studiefrågor som sociala och personliga frågor. Coachen har en dialog med
eleverna och dess vårdnadshavare om den fysiska, sociala och psykologiska miljön i skolan. I coachningen
får eleverna sätta personliga mål och uppmuntras att utveckla sina starka sidor.
Frågor som rör grundläggande demokratiska värderingar, såsom likabehandling, jämställdhet, normer och



elevinflytande, är ett stående inslag i coachens veckovisa avstämningar med klassen. 
Arbetet med normer och värdegrunden integreras i all undervisning. Rektor ansvarar för att följa upp detta. 
Genom mental träning får eleverna lära sig och pröva metoder som syftar till att stärka deras självbild och
självförtroende, och får inblick i hur individen kan ta ansvar för och påverka sina möjligheter. Både den
mentala och fysiska träningen syftar också till att eleverna ska må bättre. Därigenom skapas också bättre
förutsättningar för individen att möta, respektera och ta hänsyn till andra.
Uppföljning
Rektor följer upp att värdegrundsarbetet genomförs enligt plan. Arbetet följs även upp när
likabehandlingsplanen uppdateras. Som beskrivits i avsnitt 8.1 Systematiskt kvalitetsarbete följs arbetet
även upp med hjälp av nyckeltal som mäts regelbundet och där åtgärder sätts in om uppföljningen visar på
otillfredsställande resultat.  

 
 
 

10. Förskoleklass
Besvaras endast om ansökan avser förskoleklass.

 
 

10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i förskoleklassen kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ arbetssätt och arbetsformer, ge exempel på hur man ska arbeta med språk, matematik, motorisk utveckling
och social gemenskap
‐ hur förskoleklassen ska samverka med grundskolan (om skolenheten omfattar grundskola).

Förskoleklassens huvudsakliga mål är att stimulera eleverna allsidiga utveckling och lärande samt förbereda
sig inför skolmiljön och undervisning i alla dess former. Det naturliga inslaget av undervisning, lek, omsorg,
skapande, temainriktat arbetssätt samt elevens eget utforskande och lärande präglar verksamheten. Genom
detta utvecklas skriftspråk, förberedande läs‐ och skrivinlärning och matematik. Även de andra
kunskapsområden som exempelvis naturvetenskap berörs på ett lekfullt sätt. Pedagogerna  använder både
leken och mer traditionella undervisningssituationer och skapar miljöer för lärande i olika
undervisningssituationer då vår förskoleklass är integrerad  med vår åk 1‐9 verksamhet och har tillgång till
alla skolans lokaler och är ett viktigt första steg för grundskolans arbete att nå de nationella målen. 
En viktig sak för förskoleklassen är att socialt träna sig för olika typer av situationer där gruppen är en viktig
faktor. De trygghetsskapande inslagen och arbeten med värdegrundsfrågor är extra viktiga då det är här en
bas skapas i att fungera tillsammans med andra i olika typer av sammanhang. Vi har både förskollärare och
lärare knutna till gruppen för att stimulera både de mer motoriska och lekinriktade inslagen samt att träna
och utmana eleverna i framförallt i läsinlärning och grundläggande matematik.
Vi arbetar med att få ett gemensamt synsätt och förhållningssätt kring våra elever från förskoleklassen,
skolan och fritidshemmet för att varje elevs utveckling och lärande ska ske på ett mångsidigt sätt. Rektor
leder det pedagogiska arbetet för att utveckla  verksamheten och det gemensamma arbetet. Förskoleklassen 
och  lågstadiet delar viss personal. Pedagogerna  är med på den gemensamma
planeringen tillsammans med grundskolan och ingår i samma lärarteam med diskussioner och reflektion
kring elevernas utveckling och lärande från förskoleklass tom åk 3.

 

10.2 Omfattning
 Förskoleklassen kommer att omfatta minst 525 timmar per läsår enligt 9 kap. 7 § skollagen.

 

10.3 Information till vårdnadshavare
 Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje

läsår enligt 9 kap. 11 § skollagen.
 

10.4 Mottagande till förskoleklass
Huvudregeln är att fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i
förskoleklassen. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande
som har rätt till utbildning i förskoleklassen. Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i
behov av särskilt stöd för sin utveckling.
 
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
förskoleklassen enligt 9 kap. 17 § skollagen.
 

 Mottagande i förskoleklassen kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd för sin
utveckling. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

10.5 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till förskoleklassen som Skolinspektionen godkänt enligt 9
kap. 18 § skollagen.



 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 
 

 

11. Grundskola
 

Besvaras endast om ansökan avser grundskola.
 
 

11.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i grundskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.
 
Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet, dvs. skolenheten har ett lågt elevantal, beskriv hur
sökanden med det sökta antalet elever ska kunna bedriva en verksamhet långsiktigt och med god kvalitet. Det
är viktigt att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika grupperingar.
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
långsiktig skolverksamhet av god kvalitet.
 
Av redogörelsen kring mindre skolenhet ska det framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade elevantalet
‐ ska kunna anställa behörig personal för samtliga grundskolans ämnen
‐ kommer att organisera undervisningen för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen
‐ avser att leva upp till kravet på att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i
olika grupperingar.

Rektor har ett övergripande ansvar att tillsammans med lärarna organisera utbildningen med utgångspunkt
i de nationella målen. Vi organiserar utbildningen genom åldershomogena klasser där läraren har ett tydligt
ansvar i att upprätthålla en positiv studiemiljö i klassrummet.  Genom att ge lärarna möjlighet att
samplanera och diskutera ämnenas centrala innehåll och kunskapskrav möjliggörs en effektiv
undervisningstid och ger eleverna större möjlighet att nå målen. Vi använder olika undervisningsformer
utifrån de områden som berörs och elevgruppens sammansättning. Det kan vara lärargenomgångar,
individuellt elevarbete, gruppövningar samt olika typer av workshops. 
Huvudmannen följer upp och analyserar enheternas kunskapsresultat tillsammans med rektor för att
möjliggöra en likvärdig bedömning och kunskapsutveckling på respektive enhet.  Undervisningen vid
JENSEN grundskola karakteriseras av lärarledd undervisning. Lärarens  ledarskap i klassrummet får en
central plats i vårt koncept Träning för verkligheten.
 Lärarens roll är att tillsammans med med tydliggöra läroplanen och kursplanernas mål och
bedömningsgrunder och därefter tillsammans med eleverna utforma undervisningens genomförande. I
planeringen av de arbetsområdena ska de grundläggande värdegrundsmålen för utbildningen alltid vävas
in för att i alla situationer och i alla ämnen ha värdegrundsfrågorna med sig.  Läraren är ansvarig för att  
kontinuerligt återkoppla undervisningens mål och syfte samt stämma av att eleven själv är  medveten om
målen och sin utveckling i förhållande till dessa.

 
 

11.2 Timplan
Ange undervisningstid i timmar om 60 minuter per ämne för de årskurser ansökan avser.
 

Ämnen Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Totalt Antal timmar som
reducerats till förmån
för skolans val

Bild 50 70 90 210 20

Engelska 60 220 216 496

Hem‐ och
konsumentkunskap

0 36 82 118

Idrott och hälsa 140 180 280 600

Matematik 420 410 400 1230

Musik 70 72 72 214 16

Biologi 48 65 100 213

Fysik 48 64 100 212

Kemi 48 64 75 187

Geografi 50 75 75 200

Historia 50 85 95 230

Religionskunskap 49 70 75 194



Samhällskunskap 49 70 75 194

Slöjd 40 126 126 292 38

Svenska eller svenska
som andraspråk

680 520 318 1518

Teknik 47 65 64 176 24

Språkval 0 48 272 320

Elevens val 48 48 48 144 33

Skolans val       144  

Totalt garanterat
antal timmar

1897 2288 2563 6892

         
 

11.3 Språkval, elevens val och skolans val
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 5 § skolförordningen att erbjuda elever minst

två av språken franska, spanska och tyska.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 8 § skolförordningen att erbjuda eleverna ett

allsidigt urval av ämnen som elevens val.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 9 § skolförordningen att använda skolans

val för undervisning i ett eller fler ämnen.
 
Om sökanden avser att erbjuda skolans val, ange vilka ämnen skolans val ska omfatta.

Skolans val är vårt övergripande arbetsområde vilket är coachning för alla våra elever. I detta arbetsområde 
är det en samverkan mellan framförallt svenska och idrott och hälsa med syftet att stötta elevernas i deras 
utveckling mot målen i alla grundskolans ämnen. Ett viktigt inslag är också vårt hälsokoncept där vi 
tillsammans med eleverna arbetar för att få eleverna att tillägna sig en hälsosam livsstil

 

11.4 Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (IUP) –
årskurs 1‐5

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med individuella utvecklingsplaner (IUP) för årskurs 1‐5 samt hur
elever och vårdnadshavare informeras om elevernas kunskapsutveckling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vad de individuella utvecklingsplanerna kommer att innehålla
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

JENSEN grundskola använder individuella utvecklingsplaner som bas för att följa upp elevernas utveckling
och lärande i de årskurser där det ej sätts betyg. IUP utgår från nuläge och utvecklingsområden i respektive
ämne. Syftet är att ge eleven och  vårdnadshavarna reellt inflytande över elevens utveckling och
lärandesituation. Innehållet i varje elevs IUP syftar till att elevens utveckling i förhållande till de nationella
målen och de åtgärder som planeras för att nå målen i så hög utsträckning som möjligt. Skolledningen har
tillsammans med förstelärarna kontinuerliga avstämningar med lärarna i hur det går för klassens elever och
vilka anpassningar och åtgärder som behöver sättas in utifrån de resultat som uppnåtts. 
Vid behov lyfts ärenden till EHT. IUP ingår i de coachsamtal som genomförs under terminen. På JENSEN
grundskola organiserar vi allt lärande med hjälp av “kvalitetscirkeln”, Planera – Genomföra – Följa upp –
Utvärdera/reflektera. Det ger eleven och föräldrarna reellt inflytande över elevens utveckling och
lärandesituation. Varje elev utarbetar tillsammans med sin coach en individuell utvecklingsplan varje läsår
för hur han/hon ska arbeta för att nå sina uppsatta mål i respektive ämne. Vi dokumenterar och följer upp
elevernas prestationer kontinuerligt. Genom kontinuerlig coachning och mental träning ger vi eleverna
verktyg och stöd för att nå sina mål. Via en webbbaserat lärplattform kan föräldrar, elever och personal
följa och dokumentera elevernas individuella kunskapsutveckling. De huvudsakliga arbetssätten för detta
är: 
 Planera ‐ eleven är delaktig i att planera sin vardag. De nationella målen anger riktningen för arbetet. 
 Genomföra ‐ eleven och läraren dokumenterar lärandet bla genom lärplattformen. Extra anpassningar
tydliggörs av läraren för elev/elever som är i behov av detta. 
Följa upp ‐ eleven, vårdnadshavaren och läraren samverkar för att utvärdera elevens lärande i
utvecklingssamtal. Läraren bedömer elevens utveckling i skriftliga omdömen. 
 Förbättra ‐ en individuell utvecklingsplan (IUP), vid behov och efter utredning upprättas ett åtgärdsprogram 
för elever i behov av särskilt stöd efter beslut av rektor. Elevens IUP kommer att innehålla två delar, dels ett 
omdöme och dels en framåtsyftande planering som syftar till att eleven ska nå kunskapskraven. 
Omdömet kommer att innehålla alla ämnen och ämnesspecifika kommentarer.
Den framåtsyftande delen kommer att innehålla en utvärdering av föregående IUP, nya konkretiserade mål 
för eleven, hur skolan ska göra för att eleven ska nå målen, vad eleven kan göra och hur vårdnadshavarna 
kan bidra och stödja med. Den kommer också att innehålla de extra anpassningar skolan gör för att stödja 
eleven

Lärarna kommer att dokumentera och följa elevens utveckling på skolans lärplattform. Lärarna ansvarar för 
att följa upp elevens IUP och de konkretiserade mål som beskrivits för varje elev. Under konferenstid är tid 
avsatt till att löpande följa upp elevens utveckling och följa upp de framåtsyftande målen som 
dokumenterats. Uppföljning sker vid utvecklingssamtalet eller vid elevkonferenser.
Lärarna prövar elevens kunskaper och elevens utveckling i det dagliga arbetet, med diagnoser, samtal och 
olika bedömningsverktyg. JENSEN har också egna JENSENprov i matematik och svenska.  Elevens 
framåtsyftande del formuleras så att det både stimulerar till utveckling och stödjer elevens behov. I JENSENs 
koncept finns “Att ta eleven till nästa steg”. Läraren får även utbildning i coachning och de har coachande 
samtal med eleverna. Uppföljning sker regelbundet i teamet och klassvis även i Elevhälsoteamet och 
Ledningsgruppen.



 

11.5 Utvecklingssamtal och kunskapsutveckling – årskurs 6‐9
Beskriv hur skolenheten kommer att informera elever och vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling
för årskurs 6‐9.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

JENSEN grundskola planerar undervisningen utifrån att varje elev ska nå de nationella målen. Varje lärare
har ett ansvar i att tydligt dokumentera elevens kunskapsutveckling och utgår från nuläge och
utvecklingsområden i respektive ämne. Detta presenteras kontinuerligt i vår webbaserade lärplattform.
Syftet är att ge eleven och vårdnadshavarna reellt inflytande över utveckling och lärandesituation.
Innehållet syftar till elevens utveckling i förhållande till de nationella målen och de åtgärder som planeras
för att nå målen i så hög utsträckning som möjligt. Skolledningen har tillsammans med förstelärarna
kontinuerliga avstämningar med lärarna i hur det går för klassens elever och vilka extra anpassningar och
åtgärder som behöver sättas in utifrån de resultat som uppnåtts.
 Vid behov lyfts ärenden till EHT som genomförs varannan vecka. På JENSEN grundskola organiserar vi allt
lärande med hjälp av “kvalitetscirkeln”, Planera – Genomföra – Följa upp – Utvärdera/reflektera. Det ger
eleven och föräldrarna  reellt inflytande över elevens utveckling och lärandesituation. Varje elev utarbetar
tillsammans med sin coach en plan varje läsår för hur han/hon ska arbeta för att nå sina uppsatta mål i
respektive ämne. 
Vi dokumenterar och följer upp elevernas prestationer kontinuerligt. Lärarna sätter varje månad
prognosbetyg som analyseras av skolledning och förstelärare. Insatser på både individ och gruppnivå
genomförs utifrån detta.  Genom kontinuerlig coachning och mental träning ger vi eleverna verktyg och stöd
för att nå sina mål. De huvudsakliga arbetssätten för detta är:  
Planera ‐ eleven är delaktig i att planera sin vardag. De nationella målen anger riktningen för arbetet. 
Genomföra ‐ eleven och läraren dokumenterar lärandet bla genom lärplattformen. Extra anpassningar görs
av läraren för eleven/eleverna.
Följa upp ‐ eleven, vårdnadshavaren och läraren samverkar för att utvärdera elevens lärande i
utvecklingssamtal. Läraren bedömer elevens utveckling i skriftliga omdömen. 
 Förbättra ‐ hur eleven ligger till redovisas i en kunskapsmatis på vår webbplattform, vid behov och efter
utredning upprättas ett åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd efter beslut av rektor.
 Skolan arbetar coachande med kontinuerlig uppföljning av elevens mål och prestation inom varje
skolämne. Tre gånger per termin har coach individuella möten med elev och ibland vårdnadshavare för
avstämning kring skolarbetet. 
Samtliga ämnen introduceras med en presentation av mål och syfte och eleverna deltar i planering och
utformning av examinationsplanering och innehåll. Samtlig feedback som lämnas på genomfört skolarbete
läggs på JENSENS lärplattform. All feedback och bedömning är tillgänglig för vårdnadshavare som kan
kommentera och ställa frågor. Rektor håller veckovis avstämningsmöten med lärargrupper där de kan
signalera om elev riskerar att inte nå målen. Dessa elever tas upp i EHT‐möte. Rektor beslutar om
upprättande av åtgärdsprogram.
 I utvecklingssamtalet som genomförs minst  en gång varje termin ges möjlighet att både diskutera och
belysa utvecklingen gentemot kunskapsmålen och tillsammans med elev och vårdnadshavare planera för
hur eleven ska nå de nationella målen i så hög grad som möjligt. 
Vi arbetar konstant med att ta eleverna till nästa nivå, att utmana dem att nå ett steg längre. Vi strävat efter 
att utgå från att varje elev har möjlighet/kan nå A‐nivå.
(Viktiga komponenter i detta är bemötande, lyssnande kultur, "eleven äger sitt eget lärande)

Några konkreta exempel:
Eleverna bedöms formativt, detta kan t ex ske genom att läraren får vara med hela processen (det är inte 
bara resultatet som räknas) t ex att de delar det dokument som de arbetar med med läraren från allra första 
början så att läraren kan följa med i processen och ge feedback under loppets gång. 

Ett exempel från No:n där det ska skrivas en lab.rapport. Eleven har fått instruktioner av läraren, läraren har 
även gått igenom vad som förväntas av eleven, visat på elevexempel på olika nivåer. Dokumentet delas 
med läraren direkt så att läraren kan ge feedback under vägen. Läraren ställer frågor både skriftligt och 
muntligt, får eleven att konkretisera, djupgå osv, för att utveckla sitt lärande, för att nå högre kunskaper, för 
att nå nästa nivå. (Att arbeta med att inte bara berätta "så här gör man", utan få eleven att själva tänka till, 
genom att ställa frågor som gör att eleven själv får komma på och bearbeta utifrån frågorna) På så sätt har 
eleven möjlighet att nå till nästa mål, att få en förståelse för hur/vad man behöver tänka på för att komma 
längre. Detta sker redan från tidigare åldrar för att slutligen i slutet av år 9 vara mer självgående och visa på 
att man nått ändra fram.
Utvecklingssamtal erbjuds varje termin. Vid behov sker samtal oftare. 

 

11.6 Mottagande till grundskolan
Huvudregeln är att en grundskola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i grundskolan. Detta
innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande som har rätt till
utbildning i grundskolan.
 
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
grundskolan enligt 10 kap. 35 § skollagen.
 

 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 10 kap. 35 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 10
kap. 35 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

11.7 Urval



Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till grundskolan som Skolinspektionen godkänt enligt 10
kap. 36 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 

11.8 Lovskola
1 kap. 1 § och 10 kap. 3 §, 23 §, 23 a – f §§ skollagen
 

 Sökanden kommer att erbjuda lovskola till berörda elever som har avslutat årskurs 8 och 9 om inte
annat följer av bestämmelserna.
 

 
 

12. Fritidshem
Besvaras endast om ansökan avser fritidshem.

 

12.1 Öppettider
 Sökanden kommer enligt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen att erbjuda eleverna fritidshem den del av dagen

då eleverna inte går i förskoleklass eller grundskola och under lov. Hänsyn kommer även tas till
vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller till om eleven har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.

 

12.2 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i fritidshemmet kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter
‐ hur eleverna kommer att få inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten.

Fritidshemmet ska stimulera eleverna att nå läroplanens mål i kap 1 och 2 samt ge förutsättningar för en
meningsfull, trygg och hälsosam fritid. Vi erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter i samarbete mellan
skolan, förskoleklassen och fritidshemmet men även utifrån elevernas egna intressen såväl som att vi ger
inspiration till att prova på nya aktiviteter. Vi kommer att ha ett nära samarbete med lokala
idrottsföreningar för att möjliggöra för elever att dels testa olika idrotter men även att i anslutning till
ordinarie fritidstid kunna utöva en aktivitet. 
Lek och aktiviteter kan vara spontana eller planerade. Vi är lyhörda för olika elevers behov på vägen för att
nå läroplansmålen. Fritidshemmet är en viktig del att arbeta vidare med de nationella målen i grundskolan
men på ett ibland mer lekfullt sätt. Det centrala innehållet styr verksamheten 
Språk och kommunikation
Skapande och estetiska uttrycksformer
Natur och samhälle
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Genom att pedagoger både har sin tjänst i fritidshemmet och i skolan möjliggörs ett samarbete kring
elevernas lärande och hur väl de når de nationella målen. Fritidshemmet är då ett tillfälle att befästa
kunskaper på ett ibland lite annorlunda sätt. Vårt arbete med bildning i grundskolan genomsyrar även
fritidsverksamheten. Konst, kultur, musik och vetenskap är viktiga delar som vi väver in i verksamheten.
 Det är viktigt  att eleverna känner sig trygga och trivs i en miljö präglad av studiero. Genom att låta
eleverna vara med och påverka innehållet i verksamheten skapas ett engagemang och ett fördjupat
lärande. Vi lär eleverna att hantera konflikter och vara  goda förebilder genom ett värdegrundsarbete som
genomsyrar verksamheten och genom de inslag av vett och etikett som ingår i vårt koncept.
Personalen uppmärksammar varje individ och ha en god inblick i hur deras dag har varit. 
Eleverna får uppleva en utvecklande, rolig och meningsfull fritid kopplad till de mål de arbetar med under
skoldagen genom att det erbjuds olika slags aktiviteter som samplaneras med skolans medarbetare. Vi
erbjuder bla läxklubb,schack,skapande verksamhet,Lego‐education samt körverksamhet. Verksamheten är
organiserad enligt ett veckoschema där eleverna erbjuds att delta i aktiviteter och att genom både
undervisning i dess vida mening och genom leken utveckla målen i ett nära samarbete med skolans
medarbetare genom aktiviteter inomhus, utelek och hälsoaktiviteter på skolans område eller i närliggande
park.  Dessa aktiviteter erbjuds eleverna  varje vecka. Verksamheten är en kombination av planerad
undervisning  och den fria leken. I den fria leken väljer eleven själva sin aktivitet och bestämmer lekens
ordning, där finns vuxna med som ett stöd i bakgrunden eller som deltagare i leken. I den fria leken
tillhandahålls  förutsättningar i form av lekmaterial som är tillgängligt för eleverna. 
För de aktiviteter som erbjuds finns det en pedagogisk planering som grundar sig i Centralt innehåll.
Eleverna på fritidshemmet får bla vara med att påverka genom gemensamma möten där eleverna får ge
förslag på aktiviteter och inriktning i verksamheten. De får där också tränas i demokratiska principer när de
tillsammans med andra elever och vuxna ska framföra sina synpunkter. Eleverna får även vara med och ge
förslag på vad som ska köpas in till fritidshemmet. 

 

12.3 Elevgrupperna och miljön
Beskriv hur sökanden kommer att se till att eleverna i fritidshemmet kommer att ha en lämplig



sammansättning och storlek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten ska organiseras med avseende på elevgruppernas sammansättning och storlek
‐ utformningen av tilltänkt lokal för verksamheten (utomhus‐ och inomhusmiljö).

Eleverna kommer att pga olika åldrar sluta vid olika tid. Genom att vi ser hela skolan som en arbetsplats och
tänker utifrån begreppet “samlad skoldag” kommer lärarna och fritidspersonalen att samverka gällande
organisationen av verksamheten. Vi kommer till huvudsak att använda befintliga klassrum som utrustats för
fritidsverksamhet. Utifrån de aktiviteter som planerats av personalen på fritidshemmet i samarbete med
lärarna på skolan organiseras olika elevgrupper. Gruppernas storlek beror på vad syftet är med aktiviteten
samt vilka elever gruppen innehåller. Vi  organiserar grupperna så att vi delar upp eleverna i så små grupper
som möjligt för att skapa men miljö där alla blir sedda och att möjliggöra en nära relation till
fritidspersonalen. På vår gård kommer vi att kunna erbjuda olika aktiviteter samt att vi tillsammans med
personalen gör utflykter utanför skolans område.

 
 

 

13. Övrigt
 

13.1 Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

 
 

13.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Hillevi Montor 
   
Kanslistaben 
   
Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2020-03-18 UN 18/0033  

Utbildningsnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Utställning av förslag till Tibbleängen (del av 
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.). nr 0801, 
Kungsängen 

Förslag till beslut 
Utbildningskontorets yttrande om förslag till detaljplan för Tibbleängen (del av 
Kungsängens- Tibble 1:470), nr 0801, Kungsängen godkänns. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet 29 januari 2020 § 1, sänds förslag 
till detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 
0801, ut för utställning enligt regler för normalt förfarande, Plan- och 
bygglagen (ÄPBL 1987:10).  

Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten 
Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna 
Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269. 
Planen avgränsas i norr av ett radhusområde som ligger norr om 
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta 
samt ekskog i öst, Kungsängens kyrka i sydost, och i söder ett öppet parkrum 
och en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och cykelvägar 
och är i dagsläget obebyggt.  

Utbildningskontoret har yttrat sig över förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2020 

• Utställningshandlingar 

Ärendet 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet 29 januari 2020 § 1, sänds förslag 
till detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 
0801, ut för utställning enligt regler för normalt förfarande, Plan- och 
bygglagen (ÄPBL 1987:10).  

Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten 
Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna 
Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-03-18 UN 18/0033 

 
 

Planen avgränsas i norr av ett radhusområde som ligger norr om 
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta 
samt ekskog i öst, Kungsängens kyrka i sydost, och i söder ett öppet parkrum 
och en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och cykelvägar 
och är i dagsläget obebyggt.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110-120 nya 
lägenheter i flerbostadshus och cirka 65 rad- och kedjehus. Målet med att låta 
dessa typologier samsas är att få till ett trivsamt, blandat bostadsområde som 
erbjuder olika boendeformer och kännetecknas av en mänsklig skala. Den nya 
bebyggelsen ska möta upp Gröna dalens parkrum med småhus i två plan och 
sekundärentréer ut mot parken, vilka anses viktiga från trygghetssynpunkt. Att 
bebyggelsen möter omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på 
ett bra sätt är elementärt för detta projekt. Hållbarhetsaspekten är vägledande – 
lekytor anläggs, dagvatten renas och fördröjs, grönytor förstärks och lyfts fram. 
Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen. 

 

Utbildningskontorets yttrande 
Utbildningskontoret har inga specifika invändningar mot detaljplaneförslaget, 
för Tibbleängen (del av Kungsängens- Tibble 1:470), nr 0801, Kungsängen.  

Utbildningskontoret vill dock belysa att Gröna dalen omges av flera cykel- och 
gångvägar där barn och elever rör sig till och från förskolan och skolan vilket 
måste finnas med i beräkningen när säkerheten under byggtiden planeras.  

Barnperspektiv 
Detaljplanen innebär ett tillskott på bostäder anpassade för barnfamiljer med 
närhet till skolor och förskolor. Området är dessutom ett rekreativt grönstråk 
med närhet till lekplatser och natur där barn uppmuntras till lek och umgänge 
vilket beaktar barn och ungas rätt till goda livsvillkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-03-18 UN 18/0033 

 
 

Utbildningskontoret 

 
 

Kaj Söder  

Utbildningschef Jesper Sjögren 

 Stabschef 

 
 

Bilagor 
1. Utställning 2 av förslag till detaljplan Tibbleängen 
2. Underrättelse utställning 2 Tibbleängen  
3. Samhällsbyggnadsutskottet beslut utställning 2 Tibbleängen 
4. Planbeskrivning utställning 2 Tibbleängen 
5. Genomförandebeskrivning utställning 2 Tibbleängen 
6. Plankarta utställning 2 Tibbleängen 
7. Samrådsredogörelse Tibbleängen 
8. Utställningsutlåtande inför utställning 2 Tibbleängen 
9. Remisslista utställning 2 Tibbleängen 
 

Beslut sänds till 
• Kommunstyrelsen 
 



Från: Inger Broström 
Skickat: den 25 februari 2020 17:38 
Till: Bygg- och miljönämnden; Utbildningsnämnden; Socialnämnden; Kultur- och 

fritidsnämnden; Tekniska nämnden 
Ämne: Utställning 2 av förslag till detaljplan Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 

1:470 m.fl.), nr 0801, Kungsängen 
Bifogade filer: Underrättelse utställning 2 Tibbleängen nr 0801.pdf; 

Samhällsbyggnadsutskottet beslut utställning 2 Tibbleängen nr 0801.pdf; 
Planbeskrivning utställning 2 Tibbleängen nr 0801.pdf; 
Genomförandebeskrivning utställning 2 Tibbleängen nr 0801.pdf; Plankarta 
utställning 2 Tibbleängen nr 0801.pdf; Samrådsredogörelse Tibbleängen nr 
0801 WEBB.pdf; Utställningsutlåtande inför utställning 2 Tibbleängen nr 0801 
WEBB.pdf; Remisslista utställning 2 Tibbleängen nr 0801.pdf 

 
 
 
Till berörda remissinstanser  
 
Utställning 2 av förslag till detaljplan för  
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) 
Nr 0801 
Kungsängen 
Upplands-Bro kommun 
Vår beteckning KS 15/0024   
 
Ta del av bifogad information. 
 
Utställning 2 av detaljplaneförslaget pågår från och med onsdag 26 februari 2020 till och med onsdag 25 
mars 2020. 
Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum. Handlingar 
och utredningar finns på kommunens webbplats: www.upplands-bro.se/tibbleangen 
 
Synpunkter på förslaget ska senast onsdag 25 mars 2020 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 

http://www.upplands-bro.se/tibbleangen
mailto:kommunstyrelsen@upplands-bro.se
mailto:inger.brostrom@upplands-bro.se


 1 (2) 
UNDERRÄTTELSE OM UTSTÄLLNING 2 
 

 Datum Vår beteckning 
 2020-02-24 KS 15/0024  

 
  Till berörda remissinstanser och 

sakägare enligt 
fastighetsförteckning samt de 
som yttrat sig under samrådet 
och utställning 1 

 

      
       Utställningslokaler: 

 
Handlingar: 

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

- Underrättelse (denna handling) 
- Informationsbroschyr   
- Beslut utställning SBU 2020-01-29 § 1  
- Förslag till detaljplan – plankarta 
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning 
- Genomförandebeskrivning  
- Gestaltningsprogram  
- Samrådsredogörelse 
- Utställningsutlåtande – inför utställning 2 
- Fastighetsförteckning (kan beställas från 
kommunen) 
- Remisslista  

 

 
Förslag till detaljplan för 
Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.),   
Kungsängen    Nr 0801  
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet 29 januari 2020 § 1, sänds förslag till 
detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, ut för 
utställning enligt regler för normalt förfarande, Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). 

Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten Kungsängens-Tibble 
1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, 
Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269. Planen avgränsas i norr av ett 
radhusområde som ligger norr om Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder 
i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst, Kungsängens kyrka i sydost, och i söder 
ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och 
cykelvägar och är i dagsläget obebyggt. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110-120 nya lägenheter i 
flerbostadshus och cirka 65 rad- och kedjehus. Målet med att låta dessa typologier 
samsas är att få till ett trivsamt, blandat bostadsområde som erbjuder olika 
boendeformer och kännetecknas av en mänsklig skala. Den nya bebyggelsen ska möta 
upp Gröna dalens parkrum med småhus i två plan och sekundärentréer ut mot parken, 
vilka anses viktiga från trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter omgivande natur, 
kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt. 
Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekytor anläggs, dagvatten renas och fördröjs, 
grönytor förstärks och lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen. 

Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.  

Genomförandet av förslaget antas inte ge betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning ställs därför inte ut. 
  

http://www.upplands-bro.se/tibbleangen
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UNDERRÄTTELSE OM UTSTÄLLNING 2 
 

 
 

 

Utställningstiden är från och med onsdag den 26 februari 2020 till och med onsdag 
den 25 mars 2020. Förslaget är utställt i Kommunhuset i Kungsängens centrum samt i 
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats: 
www.upplands-bro.se/tibbleangen 
Utställningshandlingar på papper kan beställas från kommunen. 

Öppet hus kommer att hållas tisdag den 10 mars 2020, klockan 15:00-19:00, i 
Kontaktcenter, Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen. Du får tillfälle att ställa 
frågor och ge förslag till företrädare från kommunen samt exploatören.  

Synpunkter på förslaget ska senast onsdag den 25 mars 2020 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. 

Den som inte senast under utställningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på 
förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

Inkomna synpunkter kommer att besvaras i ett utställningsutlåtande under nästa skede 
i planprocessen. 

Frågor i ärendet besvaras av Viktoria Söderman, planarkitekt på Planavdelningen, 
och Johan Sjöstrand, projektledare på Mark- och exploateringsavdelningen.  
Telefonnummer till växeln: 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.  

http://www.upplands-bro.se/tibbleangen
mailto:kommunstyrelsen@upplands-bro.se
mailto:dataskyddsombud@upplands-bro.se


  PROTOKOLL 4 (11)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 1 Beslut om utställning - detaljplan för 
Tibbleängen 

 Dnr KS 15/0024 

Beslut 
Detaljplaneförslaget för detaljplan Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 
1:470 m.fl.) sänds ut för utställning enligt reglerna för normalt planförfarande 
(ÄPBL 1987:10). 

Sammanfattning 
Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten 
Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna 
Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269. 
Planen avgränsas i norr av Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder 
i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i söder ett öppet parkrum och 
en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och cykelvägar och 
är i dagsläget obebyggt. 

Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen 2007. År 2008 
beslutade Kommunstyrelsen om planuppdrag för del av Kungsängens-Tibble 
1:470. Detaljplanearbetet har inletts under 2015 och handläggs enligt den äldre 
Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Handläggning av detaljplanen sker med 
normalt planförfarande.  

Detaljplanen har varit på utställning tidigare, år 2018. I maj 2018 var planen 
uppe för antagande, och den återremitterades med medskicket att se över 
förskolan och byggnadshöjder. Sedan dess har ändringar skett: förskolan är 
borttagen ur planen, byggnadshöjder har justerats, planområdet har utökats 
m.m. Nu är detaljplanen aktuell för beslut om ny utställning. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110-120 nya 
lägenheter i flerbostadshus och cirka 65 rad- och kedjehus, i enlighet med 
ÖP2010. Målet med att låta dessa typologier samsas är att få till ett trivsamt, 
blandat bostadsområde som erbjuder olika boendeformer och kännetecknas av 
en mänsklig skala. Den nya bebyggelsen ska möta upp Gröna dalens parkrum 
med småhus i två plan och sekundärentréer ut mot parken, vilka anses viktiga 
från trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter omgivande natur, kulturmiljö 
och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt. 
Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekytor anläggs, dagvatten renas och 
fördröjs, grönytor förstärks och lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen 
av Gröna dalen. 

Beslutsunderlag 
• Plankarta (2020-01-15) 

• Planbeskrivning (2020-01-21) 



  PROTOKOLL 5 (11)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 
2020-01-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

• Gestaltningsprogram (2020-01-21)  

• Genomförandebeskrivning (2020-01-13) 

• Utställningsutlåtande (2020-01-15) 

Förslag till beslut 
Detaljplaneförslaget för detaljplan Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 
1:470 m.fl.) sänds ut för utställning enligt reglerna för normalt planförfarande 
(ÄPBL 1987:10). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk (S) yrkar på att 
ärendet återremitteras med följande motivering:  

”För att se över husens placering för lägre hus mot Hjortronvägen samt ta 
bort byggnation Norrut på vallen (Kommunal mark) och höja parkerings-
normen i området.” 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Socialdemokraternas förslag om återremiss. Ordförande ställer dessa mot 
varandra och finner att Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt liggande 
förslag till beslut.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk (S) reserverar sig 
till förmån för eget förslag.   

Beslutet skickas till: 

• Villamarken Exploatering i Stockholm AB 
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PLANBESKRIVNING 
 
Handlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, 2020-02-24 
Denna planbeskrivning, 2020-02-24 
Genomförandebeskrivning, 2020-01-14 
Samrådsredogörelse, 2018-01-12 
Utställningsutlåtande inför utställning 2, 2020-01-15 
Gestaltningsprogram, Tengbomgruppen AB, 2020-02-14 
Fastighetsförteckning, 2020-02-17 
 

Övriga handlingar 
Behovsbedömning MKB, 2015-11-04 
Arkeologisk utredning, Stiftelsen Kulturmiljövård, 2015-07-10 
Utredning Geoteknik, Structor Geoteknik Stockholm AB, 2019-10-31 
Trafikutredning, Ramböll, 2019-12-13  
Dagvattenutredning, Bjerking, 2019-12-20 
Trafikbullerutredning, Bjerking, 2019-12-18 
Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2018-01-08 
 
 
Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Planområdet ligger i Gröna dalen och omfattar del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del 
av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 
4:269. Planen avgränsas i norr av ett radhusområde som ligger norr om Hjortronvägen, Tibble torg 
med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst, Kungsängens kyrka i sydost, 
och i söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och 
cykelvägar och är i dagsläget obebyggt. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 110-120 nya lägenheter i flerbostadshus och 
cirka 65 rad- och kedjehus, i enlighet med ÖP2010. Målet med att låta dessa typologier samsas är att 
få till ett trivsamt, blandat bostadsområde som erbjuder olika boendeformer och kännetecknas av en 
mänsklig skala. Den nya bebyggelsen ska möta upp Gröna dalens parkrum med småhus i två plan och 
sekundärentréer ut mot parken, vilka anses viktiga från trygghetssynpunkt. Att bebyggelsen möter 
omgivande natur, kulturmiljö och befintlig bebyggelse på ett bra sätt är elementärt för detta projekt. 
Hållbarhetsaspekten är vägledande – lekytor anläggs, dagvatten renas och fördröjs, grönytor förstärks 
och lyfts fram. Projektet ska bidra till utvecklingen av Gröna dalen. 
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Planprocessen 
Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till ny 
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängens-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande. 
 
Handläggning 
Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen 2007. 2008 beslutade kommunstyrelsen 
om planuppdrag för del av Kungsängens-Tibble 1:470. Detaljplanearbetet har inletts under 2015 och 
handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Handläggning av detaljplanen sker 
med normalt planförfarande. 
 
Ett program för området bedöms inte vara nödvändigt då planområdet och dess tänkta innehåll finns 
beskrivet och har stöd i gällande Översiktsplan 2010. 
 

 
 
Det aktuella planskedet är utställning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del 
av förslaget och komma med synpunkter. Efter utställningen upprättas ett utställningsutlåtande där 
inkomna synpunkter redovisas. 
Detaljplanen har varit på utställning tidigare, år 2018. I maj 2018 var planen uppe för antagande, och 
den återremitterades med medskicket att se över förskolan och byggnadshöjder. Sedan dess har 
ändringar skett: förskolan är borttagen ur planen, byggnadshöjder har justerats och planområdet har 
utökats m.m. Nu är detaljplanen aktuell för beslut om ny utställning. 
 
Preliminär tidplan 
Beslut om samråd (KS)   juni 2016 
Samrådstid     juli - augusti 2016 
Beslut om utställning 1 (KS)  januari 2018  
Utställningstid    februari-mars 2018 
Beslut om antagande   april 2018 (återremitterades, ej antagen) 
Beslut om utställning 2 (SBU)  januari 2020 
Antagande (KF)    Kv 2-3 2020 
 
 
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse 
enligt 4 kapitlet berörs inte. 
 
Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och 
ekologiskt känsliga områden.  
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Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 
planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i 
Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Anledningen är att 
sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar).  
 
Vatten 
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde (inrättat av Länsstyrelsen 2008). Syftet 
med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra 
risk för vattenförorening och påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör skyddsområdets 
sekundära zon då det ligger mer än 50 m från strandlinjen. Dagvattnet avrinner naturligt och tekniskt 
mot Östra Mälaren.  
 
Detaljplanen förväntas inte innebära någon negativ inverkan på den ekologiska eller kemiska statusen 
för Östra Mälaren. En dagvattenutredning är framtagen vilken konstaterar att området till stor del 
består av lera vilket är svårinfiltrerat (Bjerking, rev 2019-12-20). Dagvattnet från planområdet 
kommer att fördröjas och renas lokalt genom bl.a. en dagvattendamm, innan det leds vidare till 
Tibbledammen längre söderut.  
 
Ekologiskt känsliga områden 
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Tibbleviken i Mälaren, som ligger på ca 1,3 km 
avstånd söder om planområdet är recipient för dagvattnet från Tibbleängen och Gröna dalen och är i 
kommunens ÖP 2010 utpekad som ekologiskt särskilt känsligt vattenområde (ESKO), enligt 
miljöbalkens kap 3. Här omfattas både själva stranden med de strandnära bottnarna, och den 
strandnära vattenmiljön.  
 
Enligt reningskrav från Upplands-Bro kommun avseende dagvatten, ska de första 20 mm av 
nederbörden renas och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg. För att uppfylla 
reningskravet kommer anläggningsåtgärder att vidtas i form av dike/skelettjord i viss gatusektion, 
skålad gräsyta, magasinerande och renande diken samt dagvattendamm.  
 
Efter rening i föreslagna dagvattenanläggningar förväntas samtliga föroreningshalter och 
föroreningsmängder att minska. Detta innebär då att exploateringen följer förbättringskravet för 
recipienten att mängden bly och kadmium inte får öka. Dessutom sker ytterligare rening och 
fördröjning i Tibbledammen innan dagvattnet når recipienten. Därmed anses föreslagen 
dagvattenhantering avlasta dagvattensystemet nedströms planområdet och exploateringen bedöms inte 
hindra recipienten att uppnå dess MKN. 
 
På ca 1,1 km avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på 1,6 km avstånd nordväst om 
planområdet ligger Örnässjön. Båda sjöarna är i ÖP 2010 utpekade som ekologiskt särskilt känsliga 
områden. Ett naturreservat är beslutat för sjöarna och deras omgivningar. Båda sjöarna ligger väl 
avskilda från planområdet. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen inte medför risk för 
betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra 
resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.  
 
Genomförande av planen kan få vissa negativa effekter. Dessa bedöms dock inte vara betydande, då 
förebyggande åtgärder som beskrivna i denna handling kommer att vidtas. Särskilt omnämns 
dagvatten som en viktig aspekt att utreda som underlag till detaljplanens utformning och reglering. 
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Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan förväntas medföra 
betydande miljöpåverkan. 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är ca 7,7 ha stort och ligger mitt i Kungsängen invid Hjortronvägen i Gröna Dalen (se 
planbeskrivningens framsida). Planområdet är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av 
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i 
söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle.  
 
Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 som ägs av Villamarken Exploatering i 
Stockholm AB samt del av fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och 
Ekhammar 4:269, som ägs av Upplands Bro kommun. 
 
Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
Riksintresse 
Detaljplaneområdet ligger ca 500 meter från järnvägen samt från väg E18 som båda är riksintressen 
för järnväg och väg. 
 
Översiktsplan 
Planområdet är beläget inom tätortsavgränsningen för Kungsängen och i kommunens översiktsplan 
(ÖP 2010) betecknat som ny bostadsbebyggelse i anslutning till förslag till kommundelspark Gröna 
Dalen. I översiktsplanen finns beskrivet att platsen är bedömd som lämplig för bostadsbebyggelse, 
förutsatt att den skogsbeklädda kullen i området lämnas obebyggd och att Gröna Dalen med sina 
viktiga stråk och värden för närrekreation beaktas. Gröna dalen anges i översiktsplanen som en 
kommundelspark. Vidare konstateras att Hjortronvägen, som i dagsläget trafikeras som bussgata, bör 
ändras till lokalgata inom planområdet. 
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Utdrag ur kommunens gällande Översiktsplan, kartbild över Kungsängen. Det grönskrafferade området som går i nord-
sydlig riktning markeras som kommundelspark (Gröna dalen). Siffran 18 utgör lokalisering för planområdet för Tibbleängen. 
 
Detaljplaner och förordnanden 
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Huvuddelen av planområdet är planlagd som naturmark, 
allmän platsmark, vilket är reglerat i Detaljplan 11 för del av Tibbleängen (Tibble torg), antagen 1989-
05-29 (BYN dnr 1987.315-313). Väster om den skogsbeklädda kullen är marken reglerad som 
bostäder, handel och kontor. Ett mindre område i planområdets östra del längs befintlig gång- och 
cykelväg är planlagd som parkmark, allmän platsmark, vilket är reglerat i Stadsplan 20 för del av 
Ekhammar (Östra dalen), antagen 1983-11-28 § 189 (BN dnr 90/80). Den närmaste omgivningen är 
också planlagd. Sydost om planområdet där Kungsängens kyrka ligger är marken planlagd för 
kyrkoändamål (kyrkomark och begravning) vilket är reglerat i Stadsplan 14 för del av Ekhammar 
(Östra dalen), antagen 1978-08-28 § 128 (BN dnr 53/77). I samtliga ovanstående planer finns 
Hjortronvägen med reglerad som gatutrafik för buss (Tb). 
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Kollage av gällande detaljplaner. Nu aktuellt planområde beläget huvudsakligen inom naturmark. En mindre del i 
planområdets östra del, längs befintlig gång- och cykelväg, är planlagd som parkmark (allmän platsmark) i Stadsplan 20 för 
del av Ekhammar (Östra dalen). 
 
Förutsättningar och planförslag 
Mark och natur 
Mark och vegetation 
Planområdet ligger i Gröna dalen som är ett större genomgående grönt stråk av natur- och parkmark i 
Kungsängen. Marken inom planområdet utgörs av gammal åkermark som har slåttrats, samt ett väst-
östligt dike. Lågpunkten inom planområdet ligger i dess sydöstra del. Öster om dalgången möter 
åkermarken en ekskog som ramar in landskapsrummet.  
I norra delen av planområdet sträcker sig en vall längs Hjortronvägen. 
 
 



  Sida 9 av 26 
 
 
 

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

 
Flygbild över planområdet i riktning söderut. I bildens nedre högra hörn syns bebyggelsen vid Blåbärsstigen. Hjortronvägen 
löper tvärs över bilden. Tibble Torg skymtar längst till höger. Ekhammar med sina kraftiga lövträd syns till vänster. 
Kyrkogården med klockstapeln syns mitt i bilden. Till höger ligger de två skogbeklädda fornminneskullarna som ramar in det 
tidigare åkerlandskapet. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje. 
 
Inom planområdet finns en skogbeklädd kulle med fornlämningar. Vegetationen består här av löv- och 
barrträd med inslag av ekar och är kompakt och tät i sin karaktär. Lövträden är större och barrträden 
består huvudsakligen av ett tallbestånd. Söder om kullen finns en mindre kulle som delvis ingår i 
planområdet. Även denna är bevuxen med löv- och barrträd samt med inslag av ekar. Öster om 
planområdet ligger Kungsängens kyrka och kyrkogård som är avgränsad av en stor och yvig 
vegetation mest bestående av lövträd. Denna vegetationsgräns gör att kyrkan och kyrkogården knappt 
är synlig utifrån. 
 
En naturvärdesinventering har utförts (Ekologigruppen, 2018) och inom inventeringsområdet har sju 
naturvärdesobjekt identifierats. Ett objekt har högt naturvärde (klass 2), två har påtagligt naturvärde 
(klass 3) och fyra stycken har visst naturvärde (klass 4). Se karta nästa sida. Inget av de identifierade 
objekten har klassats som högsta naturvärde (klass 1). Den del som föreslås för bebyggelse består av 
öppna gräsytor vilka bedöms vara starkt näringspåverkade och domineras av ett fåtal vanliga och 
starkt konkurrenskraftiga arter. Dessa ytor bedöms preliminärt ha visst naturvärde (klass 4). Inom 
inventeringsområdet finns det inte många strukturer som indikerar höga naturvärden. Till exempel är 
mängden död ved inom området generellt för låg, om än något mer talrik i de två blandskogsobjekten 
(objekt 1 och 2) i områdets västra delar. Enstaka hålträd förekommer, dessa är av olika trädslag: asp, 
ek, och poppel, vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden i området då olika vedlevande arter 
ofta har olika värdträd. Bedömningen är att naturvärdena i inventeringsområdet främst är knutna till 
dessa två trädmiljöer och påverkan på dessa i samband med exploatering i området bör minimeras. 
Särskilt viktigt är att påverkan på gamla träd och hålträd helt bör undvikas.  
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Naturvärdeskarta med dokumenterade naturvärden. Ett objekt har klassats som högt naturvärde (klass 2), två som påtagligt 
naturvärde (klass 3) och fyra som visst naturvärde (klass 4). Karta ur Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) 
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Landskaps- och stadsbild 
Planområdet ligger i Gröna dalens västra del med skogbeklädda höjdpartier. Anpassningen till det 
befintliga landskapet är viktigt för att bebyggelsetillskottet ska upplevas som ett positivt inslag. 
Landskapsrummet är i övrigt fritt från bebyggelse. Kringliggande byggnader kan anas högre upp på 
höjdryggarna bland vegetationen längs med dalgången.  
 

 
Snedbild över Kungsängen i riktning österut. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje. 
 
Det är bara mot norr som planområdet gränsar mot bebyggelse, åt övriga väderstreck möter en grön 
miljö i form av Gröna dalen, kyrkogårdens kraftiga gröna vägg med träd och häckar och de båda 
skogbeklädda kullarna i väster. 
 
Geotekniska förhållanden  
Jorden inom höjdområdet utgörs enligt Sveriges 
Geologiska undersökning (SGU:s) geologiska karta  
av ytnära berg med ett tunt moräntäcke. Öster och  
söder om höjden utgörs jorden av lera som enligt 
jordartskartan är postglacial i större delen av området, 
men som i de södra delarna benämns som glacial.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utdrag ur SGU’s geologiska karta. Ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje. 

Eventuell förekomst av sulfidlera inom detaljplaneområdet har inte undersökts, men några 
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indikationer om att sulfider kan förekomma har inte konstaterats i samband med fältarbetets 
genomförande. I projektet ska inte några källare anläggas och djupare schakter än normala va-schakter 
erfordras ej. 
 
Fornlämningar 
I planområdet finns ett gravfält (RAÄ-nr Kungsängen 9:1) beläget på den skogbeklädda kullen i 
planområdets västra del. Länsstyrelsen har i beslut (daterat 2015-07-10, beteckning 43112-10749-
2015) meddelat att en byggnation inte kan göras närmre fornlämningen, ett skyddsområde av 25 meter 
måste avsättas. Ett alternativ är att en väg byggs mellan gravfältet och huskropparna. Vägen kan då 
läggas 15 meter från fornlämningen. I planområdet ingår även delar av RAÄ-nr Kungsängen 22:1 
(kullen i sydväst) en s.k. plats med tradition, på platsen ska det ha funnits en dansbana. Kullen berörs 
dock inte av planförslaget, då den bekräftas som NATUR. Även RAÄ-nr Kungsängen 233 ingår i 
området, denna lämning är dock undersökt och borttagen.  
 

 
Fornlämningar i området, utdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök 2017-12-18.  
Ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje samt RAÄ-nr Kungsängen. 
 
 
Rekreation och friluftsliv 
Planområdet ligger i anslutning till det rekreativa gröna stråk som Gröna dalen utgör. Flertalet gång- 
och cykelvägar passerar planområdet och ger möjligheter till cykling, löpning och promenader. Cirka 
500 meter söder om planområdet ligger Kungsängens sporthall samt friidrottsanläggningar och 
bollplaner. Cirka 800 meter norr om planområdet ligger Kungsängens IP som är en utomhusarena för 
friidrott. Invid denna finns flera fotbollsplaner. I närområdet finns några mindre grönområden. 1,5 km 
väster om planområdet ligger Lillsjöbadet samt naturreservatet för Lillsjön och Örnässjön. 
 
Föreslagen förändring – landskaps- och stadsbild 
Gröna dalen är ett öppet, samlande centralt grönstråk i Kungsängen och populärt område för 
närboende såväl som boende längre bort i orten. Det är en sammanhängande grönyta som används för 
rekreation och olika aktiviteter samt utgör en lugn oas med rik kulturmiljö. När ytor tas i anspråk 
behöver det säkerställas att projektet ger tillbaka till invånarna och till platsen. Hur den nya 
bebyggelsen möter Gröna dalen blir därför av stor betydelse.  
 
I planförslaget är kedjehusens trädgårdar vända ut mot Gröna dalen, i anslutning till den gång- och 
cykelväg som sneddar igenom planområdet. Att tomterna har sekundärentréer ut mot dalen och att 
visuell kontakt finns ut mot dalen anses avgörande för att aktivera Gröna dalen och öka tryggheten på 
nämnda gång- och cykelväg. Visuell kontakt kan exempelvis åstadkommas genom lägre uppvuxna 
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häckar, som samtidigt ger den inramning som behövs för att markera den privata tomten. Det handlar 
om att människor tillåts mötas och se varandra, och att trädgårdarna är trivsamma för de boende men 
inte har en ”mur” av höga tujahäckar/plank ut mot den allmänna parkmarken. 
 
Bebyggelseförslaget har tagit fasta på de topografiska förutsättningarna samt skogspartiet i väster. 
Högre bebyggelse föreslås i planområdets västra del närmare det skogbeklädda höjdpartiet samt invid 
huvudgatan Hjortronvägen, för att längre ut i dalgången vara lägre i skala. Siktstråk in mot 
skogspartiet föreslås vilket påverkat bebyggelsetypologin samt byggnadernas placering. 
Tillkommande bebyggelse relaterar även till omgivande bebyggelse i skala och höjd, särskilt i mötet 
med parkrummet, Gröna dalen. Strukturen och bebyggelsen möjliggör att allmänheten kan röra sig 
genom området samt att befintliga gång- och cykelvägar stärks. Den föreslagna bebyggelsen i 
planförslaget bidrar till att länka samman områdena på vardera sida om Gröna dalen samt 
småhusbebyggelsen kring Gröna dalen och flerbostadshusbebyggelsen kring Tibble torg. 
 
Parkrummet i Gröna dalen kommer efter exploatering förändras till sin form och karaktär. I och med 
bebyggelsen längs med gång- och cykelvägen kommer parkrummet närmast bebyggelsen få en mer 
definierad rumslighet och mer av en triangulär form. Samtidigt förstärker bebyggelsen Gröna dalens 
långsträckthet och riktning och indikerar på gång- och cykelstråkets rörelse som viker runt 
kyrkogårdens hörn. Gröna dalen kommer även få smalare midjor längst norr- och söderut i 
planområdet p.g.a. den nya bebyggelsen. Dessa passager har varit viktiga att måna om så att de istället 
för att stoppa upp rörelseflödet upplevs skapa en dynamik i dalens rumslighet. 
 
Som går att utläsa i plankartan kommer delar av parkytorna utvecklas och bli lekplats och 
aktivitetsyta. En dagvattendamm anläggs som kan ge förutsättningar för diverse djurarter att etablera 
sig, som kan rena dagvattnet och också har rekreativt värde. Gröna dalen har stor potential och målet 
är att denna park ska bli ännu mer attraktiv i framtiden. 
 

 
Grönstruktur 
 
 
 
Föreslagen grundläggning av byggnader 
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Grundläggningen anpassas till de geotekniska förhållandena. Småhus inom området kommer 
eventuellt att kunna grundläggas med kompensationsgrundläggning i vissa delar, alternativt på 
stödpålar nedförda till fast morän eller berg. För högre hus kommer andra grundläggningsmetoder att 
krävas, så som exempelvis pålning. 
 
Uppfyllning för vägar och markytor 
Lerans sättningsegenskaper har inte utretts i detta skede, men det ska förutsättas att uppfyllnader kan 
leda till sättningar i leran, framförallt i de nordöstra delarna av området. 
 
Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse 
Det finns ingen befintlig bebyggelse inom planområdet. Närmaste bebyggelse ligger norr om 
Hjortronvägen som består av kedjehus längs Körsbärs- och Smultronvägen samt Blåbärsstigen. 
Nordöst och öster om planområdet, uppe på befintligt höjdparti ligger bebyggelse i form av villor om 
två våningar. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. Ett klocktorn i trä med röd kulör är 
ett tydligt bebyggelseinslag i närområdet då det är den enda bebyggelse som syns från Gröna dalen 
samt planområdet. Sydväst om planområdet finns flerbostadshus från 60-talet och huvudsakligen tre 
våningar. Väster om planområdet finns flerbostadshus om fem till sex våningar samt lägre byggnader 
vid Tibble torg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foton på befintlig bebyggelse vid Tibble torg samt Klockstapeln vid 
Kungsängens kyrka. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Till vänster: Foto på  
befintlig bebyggelse norr  
om planområdet. Krikon-, 
Smultron- och 
Blåbärsgatorna ligger 
närmast planområdet. 
Örtugsvägen och 
Klippingvägen en bit  
längre bort.  
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Illustrationsplan ny bebyggelse (Tengbomgruppen AB) 
 
Föreslagen ny bebyggelse  
Planförslaget möjliggör en blandning av byggnadstyper och innehåller 110-120 lägenheter fördelat på 
flerbostadshus och ungefär 65 bostäder i småhus.  
 
Bebyggelsen är grupperad kring en ny lokalgata parallellt med Gröna dalen. Norra delen av lokalgatan 
utgörs av flerbostadshus i 3-4 våningar på ena sidan och kedjehus på den andra (mot Gröna dalen). 
När gatan fortsätter söderut förändras gaturummet - det omsluts av kedjehus. Grönytor delar upp 
bebyggelsen och möjliggör siktlinjer för att 
förstärka områdets öppna, gröna uttryck. 
Byggnaderna är orienterade för att förstärka dessa 
siktlinjer samt rama in gaturum och parkrum. 
I samband med anläggandet av radhusen norr om 
Hjortronvägen får gång- och cykelvägen som går 
där idag en ny dragning. 
 
Flerbostadshusen grupperas i ett kvarter kring en 
gemensam gård som öppnas upp mot kullen i 
väster. På gården finns utrymme för komplement-
byggnader såsom växthus, cykelparkering, miljö-
bod etc. Kedjehusens entréer vänder sig mot 
lokalgatan, medan trädgårdarna gränsar till Gröna 
dalens stora parkrum med sekundärentréer ut i 
parken.  
 

Illustration över gång-och cykelväg samt nya 
kedjehus i gröna dalen. 
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Radhusen norr om Hjortronvägen grupperas för att volymmässigt möta motstående flerbostadshus, 
med tydliga släpp som möjliggör nya siktlinjer. Radhusens entréer vänder sig mot Hjortronvägen. 
Gröna planteringar ger en mjuk övergång mot gatan. 
 
 
 

 
Sektion f-f, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 14 (Tengbomgruppen AB) 
 
 

 
Sektion f-f, fortsättning 
 
 
Gestaltningsprinciper 
 
Gestaltningen beskrivs närmare i ”Gestaltningsprogram för Tibbleängen 2019-12-20” och utgår från 
dessa principer: 
 
Siktlinjer - viktiga siktlinjer bevaras och förstärks genom huskropparnas placering och riktning: 
• Längs Gröna dalen 
• Genom bebyggelsen upp mot kullen vid Tibble torg i väst 
• I nord-sydlig riktning, tvärsöver Hjortronvägen och in på flerbostadshusens innergård 
• Upp mot kullen vid Ekhammars gård i öst 
• Runt kyrkogårdens hörn 
• Mot klocktornet och kyrkan 

Blandad bebyggelse och grannskap 
• Variation i höjd och placering 
• Skalan relaterar väl till omgivningen: de nya småhusen knyter an till befintliga småhus norr om 

Hjortronvägen samt till Gröna dalen, och högre bebyggelse placeras närmare kullen, Tibble torg 
och Hjortronvägen. 

• Det inre gaturummet ramas in och befolkas. 
• Tydliga och attraktiva publika rum 
• Trivsam, lummig innergård 
• Integrering av parkeringen med bebyggelse och grönska 
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Vy över Hjortronvägen med nya radhus och flerbostadshus. 
 
 
Bekräfta gröna dalen 
• Riktningen av Gröna dalen förstärks genom att huskroppar placeras i riktning längs med Gröna 

dalen. 
• Parkrummet stärks och aktiveras genom husens inramning av parkrummet, sekundära entréer mot 

dalen, en lekpark och en dagvattendamm. 
• Bebyggelsen anpassas till topografin genom att flerbostadshusen följer marklutningen upp mot 

kullen, vilket i praktiken innebär en mjuk övergång från 3 våningar till 4 våningar. 

Det kultiverade landskapet 
• Möjlighet till växthus och odling på gårdar 
• Nya aktivitets- och lekytor 
• Kontakten och tillgängligheten till kullen förstärks via en ny parkyta 

Helhetstänk 
• Sammanhängande struktur länkar samman åtskilda bostadsområden 
• Samnyttjande av ytor 
• Lokalt omhändertagande av dagvatten 
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Sektion g-g, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 14 (Tengbomgruppen AB)  
 
 

 
Sektion g-g, fortsättning 
 
 
 
Gatusektioner 
 

   
Hjortronvägen gatusektion      Lokalgata norr gatusektion 
 

 
Lokalgata söder gatusektion (Tengbomgruppen AB)  
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Solstudie 
 

  
 
Vår/höstdagjämning kl. 9:00     Vår/höstdagjämning kl. 12:00  
 

  
 
Vår/höstdagjämning kl. 15:00      
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Midsommar kl. 9:00      Midsommar kl. 12:00 
 

  
 
Midsommar kl. 15:00      
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Gaturum 
Hjortronvägen får ett gaturum av annan karaktär, med hus på båda sidor vilket ger en tryggare vistelse 
och passage. Skalan är måttlig: flerbostadshus i tre våningar med vindsvåning samt stadsradhus i två 
våningar. I förslaget förespråkas omhändertagen förgårdsmark och människor i rörelse i stället för ett 
odefinierat gaturum. Denna detaljplan tar fasta på att gatan är tillägnad busstrafik, sophämtning och 
fordon tillhörande de boende i området – eventuell utveckling som möjliggör genomfartstrafik kan 
kommunen komma att undersöka framöver men inte inom ramen för detta planarbete. 
 
Den nya lokalgatan blir lugn och småskalig, med entréer vända ut mot gaturummet. 
 
Tillgänglighet 
Planområdet är idag välförsett med gång- och cykeltrafikstråk. Angöring för biltrafik avses lösas via 
Hjortronvägen och den nya gatan genom planområdet, se även under rubriken Trafik och 
kommunikationer nedan. Tillkommande bebyggelse och rörelsestråk projekteras så att kravet på 
tillgänglighet beaktas. 
 
Offentlig service och kommersiell service 
Vid Tibble torg finns skola och livsmedelsbutik. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. 
Cirka 500 meter söder om planområdet ligger Ekhammarskolan som inrymmer grundskola årskurs 4 - 
9 med cirka 500 elever, grundsärskola årskurs 1 - 9 samt fritidshem och fritidsgården Trappan. 
 
Trafik och kommunikationer 
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 
Planområdet föreslås få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via 
Hjortronvägen. Inom planområdet föreslås en ny lokalgata för angöring till de nya bostäderna.  
 
Parkering för boende löses på olika sätt beroende på boendeform. För flerbostadshusen gäller 
kanststensparkering längs lokalgata och utmed Hjortronvägen (på allmän platsmark) samt viss 
parkering på kvartersmark. För de boende i stadsradhusen (norr om Hjortronvägen) anordnas 
parkering inom två gemensamma ytor på kvartersmark. Boende i kedjehusen längs lokalgatan har 
parkering på kvartersmark intill sitt eget hus. Besöksparkering i området är fördelat inom det totala 
antalet anordnade parkeringar. Parkeringstal för cykel föreslås för flerbostadshus till 3,0 
cykelplatser/lägenhet, detta innefattar både långtid- och korttidsparkering (besöksparkering). 
Cykelparkering vid småhus avses kunna ske på den egna tomten. Cykelparkering bör ske nära 
bostadsentréer och vara väderskyddad. 
 

  
Parkeringstal beräknade utefter lägenhetsstorlek samt baserat på ZON B (Tekniska Handbokens zonsystem) 
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Ovanstående parkeringstal är rimliga med tanke på planområdets läge mitt i Kungsängen och god 
tillgång till kollektivtrafik. Därtill är planområdet beläget invid flera gång- och cykelvägar som 
sammanflätar större delen av tätorten. Satsningar på separata cykelbanor bör dock övervägas i 
framtida planering av Kungsängen då cykling företrädesvis i dagsläget får ske i blandtrafik från 
planområdet in mot stationen, särskilt med tanke på övriga pågående bostadsprojekt inom tätorten t.ex. 
Örnäs väster om Granhammarsvägen samt Korsängen (Södra Gröna dalen). Generellt kan ovanstående 
parkeringstal motiveras då ett minskat bilberoende ligger i linje med kommunens arbete med 
Agenda2030, och att projektet kan främja en ökning av andelen kollektivtrafik och cykelanvändning.  
 

 
Karta över befintlig trafik i området (Upplands-Bro kommun) 
 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Planområdet genomkorsas idag av flera gång- och cykelvägar som är i kommunal ägo och kopplingar 
för dessa finns i samtliga väderstreck. Ambitionen med bebyggelseförslaget är att bygga vidare på och 
förstärka de befintliga gång- och cykelstråken även genom planområdet. 
 
Kollektivtrafik 
Busstrafiken kommer även efter planens genomförande att kunna trafikera Hjortronvägen. Närmaste 
hållplats finns vid Tibble Torg. 
 
Störningar och risker 
Buller och vibrationer 
Planområdet påverkas av trafikbuller från Hjortronvägen, vars befintliga busstrafik alstrar visst buller. 
Bullersituationen har utretts för bostäderna i den föreslagna bebyggelsen (Bjerking, 2019). 
Utredningen visar att samtliga byggnader uppfyller riktvärdet för ekvivalent ljudnivå (60 dBA) vid 
fasad, med god marginal. Detta oavsett om man utgår från de gamla restriktionerna på max 55 dBA 
eller den 2015 tillkomna Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  
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Vibrationerna från busstrafiken bedöms inte medföra någon risk för den föreslagna bebyggelsen. 
 
Radon, översvämning, farligt gods etc. 
Det finns inga utpekade områden med hög radonrisk inom kommunen. Kommunen har varierande 
berggrund vilket kan motivera att radonsäkert byggande alltid ska ske. Översvämningsrisk undviks 
genom anläggande av ett avskärande dike utmed kullen i väster samt en dagvattendam öster om 
planområdet. Se vidare under rubrik Teknisk försörjning, Dagvatten nedan. 
 
Brand 
Konventionellt system för brandvatten behöver ordnas. När byggnadernas utrymningslösningar 
utformas ska det beaktas att det föreligger begränsningar av möjligheterna att använda 
räddningstjänstens stegar.  
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Befintligt dagvattennät i området har hög belastning. Marken inom planområdet utgörs till stor del av 
lera vilket innebär låga infiltrationsegenskaper. Fördröjande egenskaper blir därför viktigt vid 
exploatering och hårdgörande av markytor. Söder om avrinningsområdet finns Tibbledammen som är 
en reningsdamm för dagvatten. Dagvatten ska tas om hand inom kvarteret så att maximalt ett flöde 
motsvarande ett 20-årsregn före exploatering släpps ut på det befintliga dagvattennätet.  
 
En dagvattenutredning har tagits fram (Bjerking, rev 2019-12-20). 
 
Dagvattenflödet från området före utbyggnad beräknas vid ett 20-årsregn att vara 193 l/s. Efter 
planerad utbyggnad av området beräknas utflödet vid ett 20-årsregn vara 717 l/s. Klimatfaktor på 1,25 
har använts vid flödesberäkningar efter exploatering. 
 
Enligt reningskrav från Upplands-Bro kommun avseende dagvatten, ska de första 20 mm av 
nederbörden renas och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg. För fördröjning 
och rening av dagvatten förslås att takvatten leds via stuprör och utkastare på grönytor och vidare till 
ledning och dagvattendammen. Vägdagvatten fördröjs i dike/skelettjord eller skålad gräsyta, 
magasinerande och renande diken, och leds sedan vidare för ytterligare rening och fördröjning i 
dagvattendammen. Eftersom reningskravet medför större dagvattenvolym som ska renas och fördröjas 
(400 m3) än den beräknade fördröjningsvolymen (338 m3) används reningsvolym som krav vid 
dimensionering av föreslagna anläggningar. Dagvattenutredningen föreslår en fördelning mellan 
diken/skelettjord (80 m3), skålad gräsyta (130 m3) och dagvattendamm (190 m3). Beroende på 
utformning av föreslagna åtgärder kan fördröjningsvolymen fördelas annorlunda jämfört med framfört 
förslag. Detta bestäms vidare under detaljprojektering. 
 
Efter rening i föreslagna dagvattenanläggningar förväntas samtliga föroreningshalter och 
föroreningsmängder att minska. Detta innebär då att exploateringen följer förbättringskravet för 
recipienten att mängden bly och kadmium inte får öka. Dessutom sker ytterligare rening och 
fördröjning i Tibbledammen innan dagvattnet når recipienten. Därmed anses föreslagen 
dagvattenhantering avlasta dagvattensystemet nedströms planområdet och exploateringen bedöms inte 
hindra recipienten att uppnå dess MKN. 
 
Vid ett 100-årsregn kommer dimensionerade dagvattenanläggningar gå fullt inom planområdet. Det är 
därför viktigt att höjdsättningen av området säkerställer att dagvatten ytledes kan rinna ut från området 
i så kallade sekundära avrinningsvägar. För att undvika att flöden från kullen i västra delen av 
planområdet ska svämma över bostadsområdet strax nedanför ska ett avskärande dike anläggas. Med 
kulvertar under gång- och cykelvägen kan diket anslutas till ledningar och därmed transportera bort 
vattenmassorna. 
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Vatten och avlopp 
Bebyggelsen inom planområdet ska anslutas till kommunens VA-nät och verksamhetsområdet för 
vatten och avlopp. Kapaciteten i infrastrukturen för VA i området, bortsett från dagvattenledningen, 
bedöms av kommunens tekniska avdelning som god. 
 
Värme 
Möjlighet finns att bebyggelsen inom planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet. 
 
El, tele, bredband 
Bebyggelsen inom planområdet ansluts till el- och bredbandsnäten. Plats för en ny elnätsstation 
föreslås inom planområdet, markerat med E - teknisk anläggning på plankartan. 
 
Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet, inom kvartersmark. 
Riktvärdet är att avståndet ska vara max cirka 50 meter från varje hushåll. Detta gäller för 
stadsradhusen samt flerbostadshusen. Miljöbodarna ska gestaltas i enlighet med 
gestaltningsprogrammet. För kedjehusen längs lokalgatan planeras hushållsnära återvinning enligt 
fyrfacksmodellen med två kärl (åtta fraktioner) i anslutning till huset/garaget. 
För samtlig avfallshantering (sophämtning m.m.) gäller regler och riktlinjer i enlighet med Avfall 
Sverige.  
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Trafik 
En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram (Ramböll, 2019). I den konstateras 
att framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen Granhammars-
vägen/ Hjortronvägen efter exploateringen klaras ur ett kapacitetsperspektiv. 
 
För att angöra planområdet med bil och andra transporter är det nödvändigt att (västerifrån) öppna 
Hjortronvägen för biltrafik på den delen av vägen som leder fram till den planerade lokalgatan. Idag är 
hela den del av Hjortronvägen som korsar Gröna dalen endast tillåten för busstrafik. Planområdet 
föreslås därmed få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via Hjortronvägen.  
 
Befintlig gång- och cykelväg norr om Hjortronvägen får ett anpassat läge utifrån den nya bebyggelsen. 
 
Sociala konsekvenser 
De nya bostädernas direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad trygghet längs gång- och 
cykelstråken. Att det finns boende med utsikt mot gång- och cykelstråken kan bidra till en viss social 
kontroll då uppmärksamheten kring vad som händer i omgivningen ökar. Det bedöms viktigt, då 
grönområdet kvällstid ofta saknar mänsklig närvaro och kan upplevas som otryggt efter mörkrets 
inbrott. Trygghetsaspekten bedöms vara av stort värde för alla, men kanske särskilt ur 
jämställdhetsperspektiv för kvinnor. Statistik visar nämligen att kvinnor i högre utsträckning tenderar 
att ändra sitt rörelsemönster på grund av känslan av otrygghet. 
 
Barnkonsekvenser 
Ett tillskott på bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur är 
eftersträvansvärt i flera hänseenden. En ny lekpark planeras inom planområdet samt en aktivitetsyta.  
 
Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och IP i norr. Ur ett barnperspektiv är det 
positivt att öka tryggheten i Gröna dalen. 
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Miljökonsekvenser 
En förutsättning för planens genomförande är att tillkommande dagvatten hanteras och omhändertas 
lokalt. Det lokala ledningsnätet är hårt belastat redan i nuläget. Att omhänderta dagvattnet i öppna 
lösningar i marknivå uppmuntras och kan, med omsorgsfull utformning, bli en kvalitet för livsmiljön 
och upplevelsevärdet av närliggande avsnitt av Gröna dalen. 
 
För fördröjning och rening av dagvatten förslås att takvatten leds via stuprör och utkastare på grönytor 
och vidare till ledning och dagvattendammen. Vägdagvatten fördröjs i dike/skelettjord eller skålad 
gräsyta och leds sedan vidare för ytterligare rening och fördröjning i dagvattendammen. Som nämnts 
under rubriken Dagvatten förväntas föroreningstransporten minska för samtliga föroreningar (genom 
föreslagna åtgärder). Genom att följa kommunens reningskrav (de första 20 mm av nederbörden renas 
och fördröjas under 12 timmar och vägdagvatten renas i två steg) förväntas föroreningsbelastningen 
efter exploatering förbli lägre än före exploatering.  
Enligt förbättringskravet hos recipienten får inte mängden bly och kadmium öka efter exploateringen. 
Eftersom dessa ämnen förväntas minska efter exploatering, och ytterligare rening förväntas ske i 
Tibbledammen innan utsläpp till Mälaren, görs bedömningen att exploateringen inte hindrar 
recipienten att uppnå ställda miljökvalitetsnormer (Bjerking, rev 2019). 
 
Eventuell förekomst av sulfidlera inom detaljplaneområdet har inte undersökts, men några 
indikationer om att sulfider kan förekomma har inte konstaterats i samband med fältarbetets 
genomförande. I projektet ska inte några källare anläggas och djupare schakter än normala va-schakter 
erfordras ej. 
 
Enligt naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) är bedömningen att naturvärdena i 
inventeringsområdet främst är knutna till trädmiljöerna väster om planområdet (objekt 1 och 2 enligt 
karta sid 10). Den del av planområdet som planerar bebyggas bedöms ha visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4), vilket inte anses vara så pass högt att en tillkommande bebyggelse avråds. De 
rödlistade fågelarter som kan förekomma på fältet bedöms inte heller hotas, då fältet som biotop inte 
bedöms som någon bristbiotop i kommunen. I planområdets sydöstra hörn (objekt 5 enligt karta sid 
10) föreslås yta för dagvattenhantering. Detta kan nyttjas som tillfälle att förbättra såväl de ekologiska 
som de estetiska förutsättningarna i objektet genom skapande av större vattenytor och plantering av 
inhemska växter kopplade till naturtypen.  
 
De nya bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för en 
bilsnål livsstil vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Tillskottet av boende bidrar till att öka underlaget 
och förutsättningarna för service och ett varierat utbud i centrumnära läge. Den föreslagna nya gatan, 
som ska vara tillgänglig för allmän bil-, gång- och cykeltrafik, skapar nya kopplingar och möjligheter 
att röra sig bilfritt i dessa delar av Kungsängen. Att förtäta centrala delar av tätorten är fördelaktigt ur 
miljösynpunkt, genom att befintlig infrastruktur kan användas av fler.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den föreslagna bebyggelsen är positiv ur ekonomiskt hänseende av samma anledningar som ur 
miljösynpunkt. Att förtäta och möjliggöra för fler att bo i närhet till befintlig service och infrastruktur 
gör att den kan utnyttjas av fler, vilket ökar värdet av redan gjorda kommunala investeringar. 
Uppförande av ny bebyggelse kan också medföra nya kommunmedlemmar som i sin tur genererar mer 
skatteintäkter. 
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Medverkande i projektet 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 
miljöavdelningen har bidragit i planarbetet. Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad i 
samarbete med Villamarken Exploatering i Stockholm AB och Tengbomgruppen AB. 
 
 
Upprättad 2020-02-24 
Planavdelningen 
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Detaljplan för             nr 0801 

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

 
Genomförandebeskrivning 
 
Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) 
 

Organisatoriska frågor 
 
Denna planbeskrivning hanterar genomförandefrågor för hela detaljplaneområdet, del av fastigheten 
Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl. Fastighetsägarna inom planområdet är Ängstibble Mark AB (nedan 
kallad Exploatören) och Upplands-Bro Kommun (nedan kallad Kommunen). 
 
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning kommer att regleras i 
exploateringsavtal. En huvudtidplan ska utarbetas i samråd mellan Exploatören och kommunen för 
utbyggnad av kvartersmark, allmän plats samt allmänna anläggningar. 
 
Exploatören och Kommunen ska samordna för att säkerställa att huvudgator, va-anläggningar samt 
övriga nätägares huvudledningar är utbyggda i tillräcklig omfattning innan arbeten kan påbörjas på 
kvartersmark.  
 
Tidplan 
Detaljplanen förväntas gå ut på utställning kvartal ett, antas kvartal två och vinna laga kraft kvartal tre 
under 2020. Utbyggnad av allmän plats förväntas ske under 2021-2026. 
 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom 
planområdet. Kommunen är huvudman för område för tekniska anläggningar på blivande 
kvartersmark inom planområdet.  
 
Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar i hela planområdet åvilar Kommunen. Exploatören 
kan dock i samråd med Kommunen ansvara för viss utbyggnad av allmän platsmark, som är strategiskt 
viktig för områdets utveckling och beroende av överenskomna tidsramar. 
 
Exploatören är huvudman för kvartersmark som inte innefattar tekniska anläggningar.  
 



 

Exploateringsavtal och övriga avtal 
 
Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Ängstibble Mark AB. 
 
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Exploatören och Kommunen i samband med 
detaljplanens antagande. Avtalet ska godkännas senast i samband med att detaljplanen antas. Avtalet 
reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga samordningsfrågor mellan Kommunen och 
Exploatören.  
 
Exploateringsavtalet ska reglera ansvar för och hantering av eventuella markföroreningar inom 
planområdet, samt reglera övriga ansvars- och samordningsfrågor under 
genomförandetiden såsom logistik för byggnads- och exploateringsarbeten, avgifter, tider och 
tillträden m.m. 
 
Avtal kommer att tecknas i dialog mellan Exploatören och berörda nät- och ledningsägare.  
 
Avtal kan också komma att tecknas mellan kommun och nätägare gällande förläggning av ledningar i 
samband med utbyggnad av gator och allmän platsmark. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
 
Fastigheter och ägandeförhållanden 
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 ägs av Villamarken Exploatering i Stockholm AB genom 
dotterbolaget Ängstibble Mark AB. 
Fastigheten Ekhammar 4:269 ägs av Upplands-Bro kommun. 
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:41 ägs av Upplands-Bro kommun. 
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 ägs av Upplands-Bro kommun. 
 
Fastighetsbildning 
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän 
platsmark (GATA, TORG, PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till Kommunen.  
Marken ska överföras från fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 till Kommunens fastigheter 
Ekhammar 4:269, Kungsängens-Tibble 1:3 och Kungsängens-Tibble 1:41 genom fastighetsreglering. 
Kommunen ansöker om och Exploatören bekostar denna fastighetsreglering. Ansökan om 
fastighetsreglering ska ske snarast efter att exploateringsavtalet vunnit laga kraft. 
 
Kommunen ansöker och bekostar fastighetsförrättningar för Avtalets genomförande inom de 
fastigheter där Kommunen är lagfaren ägare. Exploatören ansöker om och bekostar övriga 
fastighetsförrättningar för Avtalets genomförande, exempelvis bildandet av eventuella erforderliga 
gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark. 
 
Nya fastigheter för kvarter enligt Detaljplanen kommer att bildas genom avstyckning eller klyvning.  
 
För att markägoförhållanden ska stämma överens med den föreslagna bebyggelse- och 
kvartersstrukturen kommer fastighetsreglering att ske mellan fastighetsägarna. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
I de fall kvarter delas in i flera fastigheter kan gemensamhetsanläggningar behövas bildas för 
parkering, gårdar, avfallshantering, dagvattenanläggningar samt andra gemensamma anläggningar.  
 



 

Då detaljplanen inte förutsätter att kvarteren delas in i flera fastigheter anges inga områden för 
gemensamhetsanläggningar specifikt i plankartan. 
 
Exploatören bekostar fastighetsförrättningar och bildande av nya fastigheter samt bildande av 
eventuella erforderliga gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark enligt detaljplanen. 
 
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
Under fortsatt planprocess och för genomförandet av detaljplanen kommer det att krävas utredning av 
nedanstående inskrivningar och rättigheter för att besvara i vilken mån de belastar detaljplaneområdet. 
Dessutom krävs vidare utredning kring vilka omprövningar samt eventuella omläggningar som kan 
behöva genomföras för detaljplanens genomförande. 
 
Rättigheter: 
Kungsängens-Tibble 1:470, Nyttjanderätt tele, 1982-08-18, Beviljad 82/5972 
Kungsängens-Tibble 1:3, Ledningsrätt vatten, 0139-91/12.1 
Ekhammar 4:269, Ledningsrätt vatten, Levande last, 0139-91/12.1 
Kungsängens-Tibble 1:41, Ledningsrätt vatten, Levande last, 0139-91/12.1 
 
Inom område u i detaljplanen bör ledningsrätt bildas för allmänna ledningar.  
 
För nya ledningar och tillhörande anordningar kommer avtal att upprättas mellan ledningsägare och 
fastighetsägare.  
 
Anläggande av elnätstationer inom allmän platsmark regleras genom avtal mellan 
Kommunen och nätägaren. För eventuella elnätstationer inom kvartersmark tecknas servitut mellan 
fastighetsägare och nätägaren. 
 
För återvinningsstationer kommer avtal att upprättas mellan fastighetsägare och ansvarig aktör. 
 

Tekniska frågor 
 
Markföroreningar 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. I de fall mark inom planområdet behöver 
saneras innan byggande ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning utföras. 
 
Buller 
Exploatören svarar vid utbyggnaden av kvartersmark inom planområdet för att utföra erforderliga 
bullerskyddsåtgärder. 
 
Geoteknik 
Inför bygglovsskedet ansvarar Exploatören för att geoteknisk utredning och radonundersökning utförs. 
Grundvatten ska hanteras. 
 
Vatten och avlopp 
Frågor för vatten och avlopp kommer att hanteras i Exploateringsavtalet. 
 
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med 
Kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten. 
 
Anslutning till ledningsnät för vatten och spillvatten kommer att ske i planområdets östra del.  



 

 
Dagvatten 
Den dagvattenutredning som har tagits fram för Tibbleängen ska tillämpas. Dagvatten inom 
planområdet ska omhändertas lokalt.   
 
Radon 
För bostäder som uppförs på en ventilerad källarvåning erhålls en s.k. radonsäker grundkonstruktion, 
varför markradonförhållanden i sådant fall inte behöver utredas vidare. Om bostadsutrymmen kommer 
att placeras mot mark erfordras att markradonhalten mäts och marken klassificeras för bestämning av 
erforderlig grundkonstruktion ur radonsynvinkel 
 
Värme 
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. Eventuell anslutning till 
fjärrvärme utreds i dialog mellan nätägare, kommun och Exploatören under fortsatt planprocess. 
 
El, tele, bredband 
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning i samråd med 
ledningsägare. 
 
Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet, inom kvartersmark. 
Riktvärdet är att avståndet ska vara max cirka 50 meter från varje hushåll. Detta gäller för 
stadsradhusen samt flerbostadshusen. 
 
För kedjehusen längs lokalgatan planeras hushållsnära återvinning enligt fyrfacksmodellen med två 
kärl (åtta fraktioner) i anslutning till huset/garaget. För samtlig avfallshantering (sophämtning m.m.) 
gäller regler och riktlinjer i enlighet med Avfall Sverige. 
 
Gata/Trafik 
Området är anslutet till kollektivtrafik (busstrafik) längs Hjortronvägen i norr.  
 
Angöring till planområdet avses ske västerifrån via Hjortronvägen. Trafikföringen till planområdet 
kommer att kunna ske via Hjortronvägen i och med att detaljplanen vinner laga kraft. Hjortronvägen 
öster om planområdet öppnas ej för allmän fordonstrafik. 
 
Befintliga gång- och cykelstråk förbinder planområdet med övriga Kungsängen och den spårbundna 
kollektivtrafiken vid Kungsängens station. 
 
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras. 
 
Exploatören och Kommunen ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande 
gällande exempelvis, arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. 
 
Ytor för logistik ska samordnas mellan Exploatören och Kommunen. 
 
Arbetsmiljö 
Exploatören och Kommunen ska samordna för en god arbetsmiljö. En arbetsmiljöplan ska tas fram i 
god tid innan genomförande av detaljplanen påbörjas. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan 
(APD-plan) ska tas fram. 
 



 

Tillgänglighet 
Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden. Exploatörer och Kommunen ska säkerställa 
tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. El, tele, fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela 
utbyggnadstiden för fastigheter, inom och utanför planområdet, som behöver nyttja anläggningar som 
ligger inom planområdet. 
 
Säkerhet för tredje man 
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god 
ordning inom detsamma. 
 
Höjdsättning 
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000. 
 

Ekonomiska frågor 
Exploatören och Kommunen står för plankostnader i enlighet med framtagen fördelningsnyckel. 
 
Villamarken Exploatering i Stockholm AB bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen 
erforderliga utredningar, samt de åtgärder som är nödvändiga för att 
hantera detaljplaneprocessen.  
 
Fördelning av ansvar och kostnader för planens genomförande kommer att regleras i 
exploateringsavtal som tecknas mellan Kommunen och Exploatören. 
 
Kostnaden för iordningställande av allmänna anläggningar ska fördelas i kommande 
exploateringsavtal mellan Exploatören och Kommunen.  
 
Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av 
allmänna anläggningar i samråd med exploatören.  
 
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp ersätts enligt gällande VA-taxa.  
 
Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga kostnader inom respektive fastigheters kvartersmark. 
Exploatören bekostar återställning av mark och eventuella anläggningar i gränsen mellan kvartersmark 
och allmän platsmark. 
 

Myndigheter 
Exploatören och Kommunen som fastighetsägare ansöker gemensamt om fastighetsbildning som krävs 
för planens genomförande. Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäterimyndigheten i 
Stockholms län. 
 
Ansökan om bygglov och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i Upplands-
Bro kommun. 
 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 

Medverkande 



 

Arbetet med framtagandet av detaljplanen med tillhörande handlingar har skett i samarbete mellan 
Plan- och exploateringsavdelningen, Villamarken Exploatering i Stockholm AB och Tengbomgruppen 
AB.  
 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet. 
 
 
 
Upprättad 2020-01-14 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 
 
 
 
 
Charlotte Ahlstrand     Johan Sjöstrand 
Exploateringschef      Projektledare exploatering 
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Illustrationslinjer

Illustrationslinje

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen

inom hela planområdet.

Gränser

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med

kommunalt huvudmannaskap

GataGATA

ParkPARK

NaturNATUR

Användning av kvartersmark

BostäderB

Bostäder, lokaler för centrumändamål får finnas i bottenvåning.

Tekniska anläggingar

E

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

0,0

Högsta nockhöjd i meter.

Korsmark - på marken får gårdsbyggnad, murar och plank

uppföras. Parkering får anordnas om inget annat anges.

Prickmark - marken får inte förses med byggnad.

Administrativa bestämmelser

Område eller utrymme som ska vara tillgänglig för
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Bakgrund till detaljplanearbetet 
Kommunstyrelsen gav den 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängen-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande. Detalj-
planearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). 

Planens syfte och huvuddrag inför samråd 
Syftet med detaljplanen inför samråd var att pröva möjligheten till byggande av cirka 350 nya bostäder 
för del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungs-
ängen-Tibble 4:447 och Ekhammar 4:269, i Gröna Dalen. Syftet med detaljplanen var också att möj-
liggöra för att öppna Hjortronvägen för allmän fordonstrafik mellan Tibble torg och Bygdegårdsvägen. 
Förutom ett bostadstillskott var målet med detaljplanen bl.a. att tillkommande bebyggelse kan anpas-
sas i Gröna Dalens landskap och att möjliggöra ett stadsmässigt gaturum utmed Hjortronvägen.  

Hur samrådet bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 84 att sända ut förslag till detaljplan för Tibbleängen 
Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801, på samråd enligt reglerna för normalt planförfarande, ÄPBL 
[1987:10] 

Detaljplaneförslaget var inledningsvis från den 8 juni till den 19 augusti 2016 utsänt för samråd och 
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter med flera enligt remisslista och fastighetsför-
teckning. Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum 
samt på kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/tibbleängen). Samrådet annonserades i Bålsta-
Upplands-Bro-Bladet den 9 juli 2016 och i Mitt i Upplands-Bro den 5 juli 2016. 

Samrådstiden för detaljplaneförslaget förlängdes senare till den 23 september 2016. Detta efter att en 
ny bedömning av tiden för samråd gjordes med tanke på semestertider etc. Av samman anledning hölls 
även ett extra samrådsmöte den 14 september 2016. 

Inkomna yttranden, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har totalt 309 yttranden, liksom 85 skriftliga krav på för-
längd samrådstid inkommit till kommunen. Ett flertal skrivelser utgjordes av redovisade samtycken 
med andras yttranden, detta i form av inskickade kopior av samma skrivelse, men med enskilda signa-
turer. 

Av inkomna yttrande inkom sju stycken efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden har redovisats på 
samma sätt som de yttranden som inkommit under remisstiden. 

Totalt har 54 unika skrivelser kommit in till kommunen. Dessa är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 
1. Länsstyrelsen i Stockholms Län .......................................................  inkom den 27 september 2016 
2. Trafikverket, Region Stockholm ......................................................  inkom den 16 september 2016 
3. Lantmäterimyndigheten, Stockholms Län .............................................  inkom den 10 augusti 2016 
4. Polismyndigheten, Stockholms Län ............................................................  inkom den 12 juli 2016 

Kommunala nämnder 
5. Utbildningsnämnden ..............................................................................  inkom den 23 augusti 2016 
6. Kultur- och Fritidsnämnden ..............................................................  inkom den 23 september 2016 
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7. Socialnämnden ..................................................................................  inkom den 23 september 2016 
8. Bygg- och Miljönämnden .................................................................  inkom den 29 september 2016 
9. Tekniska nämnden ..................................................................................  inkom den 9 oktober 2016 

Övriga remissinstanser 
10. Vattenfall Eldistribution AB .............................................................  inkom den 22 september 2016 
11. Stockholms Läns Landsting – Trafikförvaltningen ..............................  inkom den 21 oktober 2016 
12. Brandkåren Attunda ...............................................................................  inkom den 16 augusti 2016 
13. Norrvatten ....................................................................................................  inkom den 18 juli 2016 
14. Svenska Kraftnät AB ...................................................................................  inkom den 15 juli 2016 
15. E.ON Värme Sverige AB .................................................................  inkom den 23 september 2016 
16. E.ON Elnät Sverige AB ...........................................................................  inkom den 2 augusti 2016 
17. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) ................................  inkom den 19 augusti 2016 
18. TeliaSonera Skanova Access AB .......................................................  inkom den 8 september 2016 
19. Käppalaförbundet ..................................................................................  inkom den 19 augusti 2016 
20. Naturskyddsföreningen, Upplands-Bro ............................................  inkom den 22 september 2016 

Berörda fastighetsägare  
21. Berörd fastighetsägare 1 och 2 (m.fl.) .........................................................  inkom den 29 juli 2016 
22. HSB Bostadsrättsförening Vinbäret ...................................................  inkom den 5 september 2016 
23. Berörd fastighetsägare 3 

Berörd fastighetsägare 4 
Berörd fastighetsägare 5 ...................................................................  inkom den 13 september 2016 

24. Berörd fastighetsägare 6 ...................................................................  inkom den 12 september 2016 
25. Berörd fastighetsägare 7 ...................................................................  inkom den 18 september 2016 
26. Berörd fastighetsägare 8 och 9 .........................................................  inkom den 18 september 2016 
27. Berörd fastighetsägare 10 och 11 .....................................................  inkom den 19 september 2016 
28. Berörd fastighetsägare 12 och 13 .....................................................  inkom den 20 september 2016 
29. Berörd fastighetsägare 14 och 15 .....................................................  inkom den 21 september 2016 
30. Berörd fastighetsägare 16 och 17 .....................................................  inkom den 22 september 2016 
31. Berörd fastighetsägare 1, 2, 18, 19, 20 och 21 m.fl. .........................  inkom den 22 september 2016 

Privatpersoner, föreningar och Övriga 
32. Privatperson 22 och 23 ................................................................................  inkom den 12 juli 2016 
33. Privatperson 24 ............................................................................................  inkom den 12 juli 2016 
34. Privatperson 25 och 26 ................................................................................  inkom den 28 juli 2016 
35. Stockholms Handelskammare ...............................................................  inkom den 16 augusti 2016 
36. Protest ....................................................................................................  inkom den 22 augusti 2016 
37. Privatperson 27 och 28 ..........................................................................  inkom den 31 augusti 2016 
38. Privatperson 29 ...................................................................................  inkom den 6 september 2016 
39. Privatperson 30 ...................................................................................  inkom den 8 september 2016 
40. Privatperson 31 .................................................................................  inkom den 12 september 2016 
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41. Privatperson 32 .................................................................................  inkom den 12 september 2016 
42. Privatperson 33 och 34 .....................................................................  inkom den 12 september 2016 
43. Privatperson 35 och 36 .....................................................................  inkom den 16 september 2016 
44. Privatperson 37 och 38 .....................................................................  inkom den 16 september 2016 
45. Privatperson 39 .................................................................................  inkom den 17 september 2016 
46. Privatperson 40 och 41 .....................................................................  inkom den 18 september 2016 
47. Svenska Kyrkan, Västra Ryd ............................................................  inkom den 20 september 2016 
48. Stockholms Näs hembygdsförening .................................................  inkom den 22 september 2016 
49. Privatperson 42 .................................................................................  inkom den 22 september 2016 
50. Liberalerna, Upplands-Bro Kommun ...............................................  inkom den 23 september 2016 
51. Privatperson 43 .................................................................................  inkom den 23 september 2016 
52. Privatperson 44 .................................................................................  inkom den 23 september 2016 
53. Privatperson 37 ....................................................................................  inkom den 1 november 2016 
54. Privatperson 38 ....................................................................................  inkom den 1 november 2016 

Inkomna yttranden med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl. 
Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller inne-
håll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den 
fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till sakägarnas/remissinstansernas ursprungliga 
yttranden som kan erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas 
Planavdelningens och Exploateringsavdelningens kommentarer. 

Statliga myndigheter 

1. Länsstyrelsen i Stockholms Län inkom den 27 september 2016 
1.1 Länsstyrelsen konstaterar att planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde och 

anser, med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer och den genomförda dagvattenutred-
ningen, att kommunen bör komplettera planbeskrivningen med att genomförandet av föreslagen 
exploatering måste ske med hänsyn till detta vattenskyddsområde. 

1.2 Länsstyrelsen anser att den genomförda dagvattenutredningen behöver kompletteras med en 
uppskattning av mängden förorenade ämnen i dagvattnet. Hur mycket av dessa som förväntas 
renas lokalt och hur mycket som hamnar i recipienten. För att åstadkomma detta behöver dag-
vattenutredningen kompletteras med en beskrivning av recipienterna för dagvattnet. 

1.3 Länsstyrelsen anser, på grund av de geologiska förutsättningarna, att dagvattenutredningen bör 
redovisa var dagvattnet leds i det befintliga dagvattennätet. Om dagvattnet når ett reningsverk 
med låga näringshalter blir kapaciteten för reningsverket sämre. Länsstyrelsen erinrar geolo-
giska förutsättningar som kan komma att ge mycket mer dagvatten från området jämfört med 
innan exploatering. 

1.4 Länsstyrelsen anser att eventuella geotekniska aspekter och restriktioner bör skrivas in som 
planbestämmelser. Kommunen bör även ta i beaktande att de geotekniska restriktionerna i om-
rådet kan komma att förändras i ett framtida varmare och blötare klimat. 

1.5 Länsstyrelsen noterar att det i planbeskrivningen framgår fel beteckning på den angivna forn-
lämningen i planområdet. Rätt beteckning är RAÄ-nr Kungsängen 9:1. 
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1.6 Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan förväntas 
medföra betydande miljöpåverkan, så att en MKB behöver upprättas. 

Kommentar 
1.1 Kommunen har lagt till kompletterande innehåll till planbeskrivningen om hur planförslagets 

genomförande anpassas med hänsyn till förutsättningar för Östra Mälarens vattenskyddsom-
råde. 

1.2 Dagvattenutredningen till planförslaget har uppdaterats och kompletterats efter det bearbe-
tade planförslaget. Dagvattenutredningen innehåller nu en beskrivning av recipienterna samt 
en uppskattning av mängden föroreningar i dagvattnet och hur stor andel av dessa som ham-
nar i recipienten Östra Mälaren.  

1.3 Dagvattenutredningen till planförslaget har uppdaterats och kompletterats med en beskriv-
ning av den befintliga och planerade infrastrukturen för dagvatten, hur dagvattnet i området 
leds vidare och vilken påverkan det har på angränsande reningsverk i anslutning till planom-
rådet. 

1.4 Planbeskrivningen har kompletterats med att grundläggning av byggnaderna skall anpassas 
till den geotekniska förhållandena och metoder föreslås för såväl småhusbebyggelsen som för 
de högre flerbostadshusen. Se om ”Föreslagen grundläggning av byggnader”i planbeskriv-
ningen.  

1.5 Kommunen har i planbeskrivningen korrigerat beteckningen på den avsedda fornlämningen i 
planområdet. 

1.6 Kommunen noterar Länsstyrelsens ställningstagande. 

2. Trafikverket, Region Stockholm inkom den 16 september 2016 
2.1 Trafikverket menar att planhandlingarna inte beskriver vilka effekter bostadsbebyggelsen i 

Gröna Dalen och öppnandet av Hjortronvägen för allmän trafik får för flora och fauna i områ-
det. Det framgår inte heller hur det gröna sambandet ska förstärkas. 

2.2 Trafikverket anser att det i det fortsatta planarbetet bör ingå utveckling för trygga och attraktiva 
parkeringsplatser för cyklar för att främja ett hållbart resande och transportsystem. 

2.3 Trafikverket påpekar att då planen föreslår byggnadsverk över 20 meter så ska Luftfartsverket 
tillfrågas som sakägare för teknisk infrastruktur, så kallad CNS – utrustning. 

Kommentar  
2.1 Det nya planförslaget föreslår inte längre ett öppnande av Hjortronvägen för genomfart av 

all-män trafik. Det nya planförslaget föreslår även fortsättningsvis Hjortronvägen som en 
bussgata. Detaljplanen har kompletterats med en naturvärdesinventering av planområdet och 
planbeskrivningen har, med utgångspunkt från den, kompletterats med en beskrivning av kon-
sekvenserna för flora och fauna som resultat av den planerade bebyggelsen. Se under rubri-
ken ”konsekvenser av planens genomförande” i planbeskrivningen. 

2.2 Plankartan har utformats så att komplementbyggnader/regnskydd för cykelparkering inryms i 
nära anslutning till husen och parkeringstal för cykel föreslås till 3.0 per lägenhet.  

2.3 Detaljplanen har, sedan samrådet, justerats. Den högsta tillåtna nockhöjden är i nuvarande 
förslag 21 meter. Med hänsyn till höjden kommer Luftfartsverket att rådfrågas om detta innan 
antagande av planen.  

 

3. Lantmäterimyndigheten, Stockholms Län inkom den 10 augusti 2016 
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3.1 Lantmäteriet påpekar att det bör tydliggöras vilka förrättningsåtgärder som behövs för planens 
genomförande. Däribland avstyckning av mark för skola och bostäder samt vilka fastigheter 
som ska avstå mark till allmän plats. 

3.2 Det är i nuläget oklart hur E-områden respektive gx-områden är avsedda att genomföras. 

3.3 Lantmäteriet konstaterar att fastigheten Kungsängens-Tibble 4:447, som anges ingå i planområ-
det, inte existerar. Denna fastighet anges i planhandlingar samt i grundkartan. 

3.4 De ekonomiska frågorna måste utvecklas och kompletteras med upplysningar om kostnader för 
lantmäteriförrättningar och ersättningar till följd av ersättningsbeslut i lantmäteriförrättning. 

3.5 Lantmäteriet menar att kombinationen av g och x inte är rättsligt genomförbara och därför inte 
ska användas. Ytor som behöver vara tillgängliga för allmän gång- och cykeltrafik bör planläg-
gas som allmän plats.  

3.6 Lantmäteriet konstaterar den nuvarande grundkartan är upprättad i oktober 2015 och anser att 
fastighetsredovisningen bör hänföras till en grundkarta som inte är äldre än tre månader. Detta i 
och med redovisningen av befintliga förhållanden på grundkartan har stor betydelse för tolkning 
och genomförande av den plan eller beslut som kartan utgör underlag för. 

3.7 Grundkartan måste kompletteras med rättighetsbeteckningar samt med koordinater utifrån gäl-
lande koordinatsystem, vilket saknas i nuläget. 
Grundkartan är svårläst på grund av starkt nedtonade färger. 

3.8 Fastighetsbeteckningen för området norr om Hjortronvägen är oklar. Linjemaneret som angetts 
för fastighetsgräns i grundkartbeteckningarna är inte detsamma som i grundkartan. 

3.9 Lantmäteriet anser det vara problematiskt att fastighetsgränser utformade som cirkelbågar före-
kommer på plankartan. 

3.10 Lantmäteriet betonar att de inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen. 

Kommentar 
3.1 Kommunen kommer i exploateringsavtalet tydliggjöra vilka förrättningsåtgärder som är att 

betrakta som nödvändiga för planens genomförande. 

3.2 Plankartan har förtydligats och placerat de viktigaste gatorna och gång- och cykelvägar inom 
allmän platsmark. Det enda x-område som föreslås är i samband med parkeringstorget, som 
inte anses vara något huvudstråk. Användningsbestämmelsen B3 har lagts till för parkering 
på lokalgatan för att säkra parkeringsplatserna åt den planerade bostadsbebyggelsen. E-om-
rådet avser att användas för en elnätsstation. Informationen är tillagd planbeskrivningen un-
der rubriken ”Teknisk försörjning”. 

3.3 Plankartan är korrigerad och den felaktiga fastighetsbeteckningen har tagits bort. 

3.4 Upplysningar om kostnader för lantmäteriförrättningar och ersättningar har kompletterats i 
exploateringsavtal och genomförandebeskrivning. 

3.5 Kommunen har ändrat detaljplanen så att den huvudsakliga gång- och cykeltrafiken är plan-
lagt som allmän plats. Kombinationen gx är borttagen från plankartan. 

3.6 Grundkartan har uppdaterats, liksom även fastighetsförteckningen. 

3.7 Grundkartan har kompletterats med rättighetsbeteckningar och med koordinater utifrån gäl-
lande koordinatsystem. Grundkartans färgtoner är inte längre lika nedtonade.  
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3.8 Fastighetsbeteckningen för området norr om Hjortronvägen har korrigerats. Den korrekta 
fastighetsbeteckningen är Kungsängens-Tibble 1:3. Grundkartans linjemanér för fastighets-
gränser stämmer nu överens med vad som anges i grundkartbeteckningarna. 

3.9 Justeringar av fastighetsgränser har gjorts för att eliminera dessa där det är möjligt. 

3.10 Samhällsbyggnadskontoret noterar Lantmäteriets yttrande. 

4. Polismyndigheten, Stockholms Län inkom den 12 juli 2016 
4.1 Ur ett brottsförebyggande perspektiv finns anledning att försöka koncentrera olika trafikslag lik-

som samla kommunikationsstråk med bebyggelse så att de tillsammans ökar närvaron av männi-
skor i utemiljö och skapar en grund för social trygghet. 

4.2 Med tanke på den informella kontrollen så är det bra om husen nås via ”framsidan” med entré-
erna mot gångstråk och trottoarer. 

4.3 God överblickbarhet över bostadsområdet är av högt värde då risken att bli upptäckt vid genom-
förandet av en stor mängd brott ökar. Detta har stor betydelse vid gestaltning av olika typer av 
gatusträckningar, gångvägar och stadsrum. Även planering av belysningen, plantering och drag-
ning av huvudstråk i området bör ske i samverkan för att bidra till bättre överblickbarheten i 
området för att skapa tryggare och säkrare miljöer. 

4.4 Lägenheter och fastigheter som ligger på marknivå bör ha inbrottskyddade enheter i klass 3 av-
seende fönster, altandörrar och entrédörrar. Lägenheter med placering i icke marknivå bör ha 
säkerhetsdörrar i entré motsvarande klass 3. 

4.5 Bostädernas bilparkering och garage bör placeras i anslutning till bostadshusen, samt delas upp 
sektionsvis. Entréerna till dem bör leda ut direkt till angörande gata och varje sektion bör endast 
ha en entré. 

4.6 Gästparkeringar samt uppställningsplatser för cyklar och mopeder bör placeras där överblick-
barheten från lägenheterna är god för att minimera risken för stölder. 

Kommentar 
4.1 I planförslaget har hänsyn tagits till trygghetsaspekter och husen är placerade i nära anslut-

ning till kommunikationsstråk. Den föreslagna lokalgatan rymmer olika trafikslag, medan 
gång- och cykelstråken i Gröna dalen inom planområdet ligger i direkt anslutning till bo-
stadshusen. 

4.2 Tillkommande bebyggelse planeras med god tillgänglighet via en ny lokalgata. Entréer till bo-
stadshusen ansluter antingen direkt eller i väldigt nära anslutning till lokalgatan. Bostäderna 
närmast Gröna dalen planeras ges sekundärentréer mot gång-och cykelstråket i parken. 

4.3 Bostadshusens storlek och placering har planerats med utgångspunkt i att bevara viktiga sikt-
linjer och skapa bra överblickbarhet inom området. Projektering av belysning och plante-
ringar avses ske för att bidra till ökad överblickbarhet och trygghet. 

4.4 Kommunen noterar polismyndighetens synpunkt. Byggnaderna avses projekteras med trygg-
hetsaspekten i åtanke. 

4.5 Planförslaget har bearbetats och stor hänsyn har tagits till trygghetsaspekterna. De fristående 
parkeringsdäcken har tagits bort och istället har parkeringen integrerats med bebyggelsen. 
Parkeringen kommer lösas genom parkeringstorg, fickparkering samt möjlighet till garage 
under ett av flerbostadshusen. 

4.6 Det bearbetade planförslaget möjliggör gästparkering och cykelparkering med god överblick-
barhet, då de planeras integrerade med bebyggelsen. 
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Kommunala nämnder 

5. Utbildningsnämnden inkom den 23 augusti 2016 
5.1 Utbildningskontoret ser positivt på att detaljplanen innehåller en förskola i två plan. Det går i 

linje med det övergripande behovet av förskoleplatser i Kungsängen som ökar i takt med att 
många nya bostäder är på gång. 

5.2 Utbildningskontoret ser gärna att lokalytorna för förskolan blir anpassningsbara, samt att extra 
markutrymme planeras för en eventuell framtida utbyggnad om antalet barn överstiger förvän-
tad prognos. 

5.3 Utbildningskontoret gör bedömningen att planförslaget i området tillgodoser barnens bästa ur ett 
barnperspektiv. 

Kommentar 
5.1 Planavdelning noterar utbildningsnämndens synpunkter. 

5.2 Placeringen av förskolan har flyttats med syfte att utvidga förskolegården. Det bedömde vi var 
nödvändigt då utvidgning av gården mot skogspartiet i föregående förslag inte var möjlig, på 
grund av det kulturminnesmärkta fornlämningsområdet. Den nya placeringen har valts med 
hänsyn till att underlätta hämtning och lämning utan att dra in trafik i bostadsområdet samt 
att ge förskolan direkt tillgänglighet till ytterligare lekytor i Gröna dalen. Utöver förskolegår-
den kommer barnen även ha tillgång till en ny lekplats som planeras mitt emellan den nya för-
skolan och förskolan Klockarängen längre söderut. 

5.3 Planavdelning noterar utbildningsnämndens synpunkter. 

6. Kultur- och Fritidsnämnden inkom den 23 september 2016 
6.1 Kultur- och Fritidsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget har en väldigt hög exploate-

ringsgrad, vilket begränsar möjligheten till upplevelser i, och i anslutning till planområdet. Den 
föreslagna bebyggelsen menar man utgör ett stort intrång i en uppskattad och välbesökt miljö. 

6.2 Planområdets utformning och bebyggelsetäthet bör anpassas till Gröna Dalens tidstypiska ka-
raktärsdrag som ängsmark med högt kulturhistoriskt värde. Siktlinjer bör i större utsträckning 
anpassas i nord/sydlig riktning för att framhäva Gröna Dalens speciella karaktär. 

6.3 Kultur- och fritidsnämnden är mycket tveksam till beslutet att inte utföra kulturmiljöutredning 
inför planförslaget. Detta med tanke på den mänskliga verksamhet som pågått i området sedan 
lång tid tillbaka. 

Kommentar 
6.1 I gällande översiktsplan bedöms läget som lämpligt för exploatering under förutsättning att 

den skogsbeklädda kullen lämnas obebyggd och Gröna Dalen, med sina naturvärden bevaras. 
Det nya planförslaget har i högre grad utgått ifrån och anpassats till rekreationsvärdena i 
Gröna dalen. Planförslaget har bearbetats och exploateringen har minskat. Det föregående 
förslaget tillät en högre bebyggelse än vad det nya planförslaget gör. För att knyta an bättre 
till befintlig bebyggelse i närhet till Gröna dalen, planeras radhus närmast dalen. Utöver 
detta planeras en dagvattendamm i Gröna dalen och ett arbete har inletts på kommunen för 
att säkra och förstärka rekreationsytorna i Gröna dalen. Det nya planförslaget för Tibb-
leängen bedöms förändra rumsligheten i Gröna dalen, men samtidigt på andra sätt förstärka 
dalens rekreativa värden samt tillgängliggöra och levandegöra dess ytor. 

6.2 Det nya planförslaget har anpassats bättre till det befintliga landskapet och den befintliga be-
byggelsemiljön beträffande exploatering, orientering och siktlinjer. Avsikten är att det nya bo-
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stadsområdet skall upplevas som ett positivt inslag i landskapet. I det nya förslaget ligger hu-
sen orienterade på längden närmast dalen. På så sätt förstärks och bekräftas Gröna dalens 
långsträckta rumslighet. Förslaget tar hänsyn till viktiga siktlinjer längs med dalen, längs ax-
eln upp mot Ekhammars gård i öster, samt in mot den skogsbeklädda kullen i väster. 

6.3 Samhällsbyggnadskontorets Planavdelning noterar Kultur- och Fritidsnämndens synpunkter. 

7. Socialnämnden inkom den 23 september 2016 
7.1 Socialkontoret anser att planområdet är intressant för etablering av socialkontorets verksamhet 

med tanke på förutsättningarna för service och kollektivtrafik samt till grönområden och före-
slår därför att det i detaljplanen skrivs in möjligheten att bygga bostäder enligt LSS (Lagen om 
Stöd och Service) samt för SÄBO (Särskilt Boende för Äldre) i framtiden. 

Kommentar 
7.1 Samhällsbyggnadskontorets Planavdelning noterar Socialnämndens synpunkter. 

8. Bygg- och Miljönämnden inkom den 29 september 2016 
8.1 Byggrätter för parkeringshus gällande våningsantal och placering måste förtydligas. Det bör 

även förtydligas hur de bör gestaltas och hur många parkeringar som ska innefattas av parke-
ringshus.  

8.2 Gestaltningsprinciper bör utformas tydligare för att underlätta tolkning av dessa vid granskning 
i samband med bygglovsansökan. Samtliga punkter om gestaltning av sockelnivåer, färgsättning 
och takutformning samt murar som uppstår av garage bör förtydligas. En tydligande beskrivning 
bör även göras av hur tekniska utrymmen förhåller sig till nockhöjder och skillnader i förutsätt-
ning beträffande gestaltning mellan tekniska utrymmen och annan bebyggelse. 

8.3 Allt för liten hänsyn har tagit till det befintliga landskapet och bebyggelsen. Kommunen har ett 
uppdrag att utreda möjligheten att småskaligt och kulturmässigt utveckla Ekhammars Gård. 
Miljöavdelningen anser att den föreslagna bebyggelsen, utifrån bebyggelsetäthet, höjd, fasad-
material och färg kan medföra stor påverkan på området kring Ekhammars Gård.  

8.4 Miljöavdelningen anser att dagvattenutredningen behöver kompletteras med beräkning av för-
oreningsbelastning från planområdet samt förslag på reningsåtgärder alternativt visa på att 
Tibbledammen räcker. Planförslaget bör även kompletteras med skyddsbestämmelser i plankar-
tan gällande dagvatten och ska skrivas in som planbestämmelser. 

8.5 Miljöavdelningen anser att planförslaget bör eftersträva så kallad ekologisk dagvattenhantering 
för en rikare närmiljö, bibehållna grundvattennivåer och minskad mängd föroreningar till sjöar 
och vattendrag. Detta även i syfte bromsa upp det avrinnande dagvattnet tidigt i avrinningsske-
det och låta de naturliga processerna få en möjlighet att behandla dagvattnet. 

8.6 I planhandlingen nämns buller och vibrationsutredning avseende busstrafik trots att avsikten är 
att öppna vägen för all trafik. Miljöavdelningen betonar att bullerutredningen bör omfatta all 
trafik i relation till både ny och befintlig bebyggelse, likaså vibrationsutredningen då risk för-
vibrationer i fastigheter ökar på grund av att jordarten framför allt består av olika leror. 

Kommentar 
8.1 Parkeringshusen som föreslogs i föregående förslag har i nuvarande planförslag tagits bort 

av såväl trygghetsaspekter som andra sociala och estetiska aspekter. Nuvarande förslag som 
bygger på en parkeringslösning väl integrerad med bostadsbebyggelsen beskrivs även i ett ge-
staltningsprogram. 
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8.2 Ett gestaltningsprogram har tagits fram i beskrivande syfte samt för att underlätta tolkning i 
samband med bygglovsprocesser. Där redovisas de gestaltningsprinciper som bedömts viktig-
ast för bostadshusen, de tekniska utrymmena, förgårdsmarken, gårdarna och för allmäna plat-
ser. 

8.3 Planförslaget har anpassats till omgivande bebyggelse och den föreslagna småhusbebyggel-
sen knyter bl.a. an till villabebyggelsen i och kring Ekhammars Gård. Den tilltänkta bebyggel-
sen i Tibbleängen planeras dock ges en egen identitet, men bedöms inte hota Ekhammars 
Gårds kulturhistoriska värden. Se även kommentar 6.1 och 6.2 

8.4 Se kommentar 1.1 och 1.2 
Plankartan har kompletterats med bestämmelse om yta för hantering av dagvatten på allmän 
platsmark. 

8.5 Dagvattnet kommer omhändertas lokalt genom bl. a en dagvattendamm innan dagvattnet 
kopplas på det lokala dagvattennätet. Förutom dagvattendammen föreslås andra öppna lös-
ningar i marknivå. Vid omsorgsfull utformning av dagvattenlösningarna kommer dessa bli en 
kvalitet för livsmiljön och upplevelsevärdet i område. Vid rätt planteringar intill dagvatten-
dammen kommer dammen kunna bidra till nya ekotjänster och de ekologiska värdena för plat-
sen bli högre än innan exploatering.                                                                                                                            
Se även tidigare kommentar 8.4, samt 1.1 och 1.2. 
 

8.6 Det nya planförslaget föreslår inte längre ett öppnande av Hjortronvägen för genomfart av 
allmän trafik. Det nya planförslaget föreslår även fortsättningsvis Hjortronvägen som en 
bussgata. Allmän trafik tillåts endast fram till infarten till det planerade nya bostadsområdet. 
I planbeskrivningen återges resultatet av den genomförda trafikbullerutredningen baserad på 
det nya planförslaget. Se under rubriken ”Störningar och risker” i planbeskrivningen. 
 

9. Tekniska nämnden inkom den 9 oktober 2016 
9.1 Tekniska nämnden anser att en trafikutredning behövs för att se hur detaljplanen kommer att på-

verka trafikflöden och vilka åtgärder som kan behövas längs Hjortronvägen med tanke på trafik-
säkerhet och framkomlighetssynpunkt. 

9.2 Tekniska nämnden anser även att parkeringsnormen i detaljplanen på 0,5 parkeringsplatser per 
lägenhet är för låg. Detta bör ses över i samråd med kommunens tekniska avdelning. 

9.3 Tekniska nämnden ser positivt på antalet föreslagna cykelparkeringsplatser, tre platser per lä-
genhet. Projektet bör samtidigt ha förutsättningar för att el-bilar och eventuellt el-cyklar ska 
kunna parkeras och laddas inom planområdet. 

9.4 Förslag på ny busshållplats längs med Hjortronvägen bör samrådas med kommunens tekniska 
avdelning, Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting och bussentreprenören.  

9.5 Planprocessen bör innehålla förslag på hur avfallshanteringen inom planområdet ska regleras. 
Detta för att säkerställa en fungerande avfallshantering som uppfyller krav på arbetsmiljö och 
framkomlighet för hämtningsfordon och hämtningspersonal. 

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

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

 
 
 
Kommentar 
9.1 En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram. I den konstateras att 

framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen Gran-
hammarsvägen/Hjortronvägen efter exploateringen klaras med stor marginal ur ett kapaci-
tetsperspektiv. Se mer i planbeskrivningen om under rubriken ”Konsekvenser av planens ge-
nomförande”.  
 

9.2 Parkeringsnormen på 0,5 parkeringsplatser per lägenhet utgår ifrån Tekniska avdelningens 
rekommendationer. Rekommendationerna är anpassade efter planområdets nära avstånd till 
Kungsängen C, dess närhet till olika busslinjer och gång- och cykelvägar, samt typ av bebyg-
gelse. 

9.3 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Tekniska nämndens synpunkter. 

9.4 Det nya planförslaget innehåller ingen ny busshållplats då bedömningen gjorts att hållplatsen 
vid Tibble torg ligger tillräckligt nära den planerade bebyggelsen. En busshållplats är möjlig 
att genomföra inom området för gata. Om en sådan genomförs samråds detta med tekniska av-
delningen och trafikförvaltningen. 

9.5 Detaljplanen har utformats med hänsyn till att få till en fungerande avfallshantering. T.ex. har 
yta för kantstensparkeringen längs den planerade lokalgatan lagts på kvartersmark och fått en 
egenskapsbestämmelse som tillåter anordning av underjordisk behållare med inkast för avfall.  

9.6 Förslaget för den planerade dagvattenhanteringen har tagits fram i samråd med kommunens 
tekniska avdelning.   

9.7 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Tekniska nämndens synpunkter. 

Övriga remissinstanser 

10. Vattenfall Eldistribution AB inkom den 22 september 2016 
10.1 Vattenfall har inga elanläggningar inom eller i närheten av planområdet och har därför inget att 

erinra. 

Kommentar 
10.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Vattenfall Eldistribution AB:s konstate-

rande. 

11. Stockholms Läns Landsting – Trafikförvaltningen inkom den 21 oktober 2016 
11.1 Trafikförvaltningen betonar vikten av att ha hastighetsdämpande åtgärder utmed Hjortronvägen. 

Dessa bör vara utformade som avsmalningar utmed gatan men bör inte ligga för nära varandra 
då det skulle leda till att framkomligheten utmed gatan begränsas.  

11.2 Trafikförvaltningen föreslår att busshållplatsen utmed Hjortronvägen bör placeras på ett nytt 
ställe. Man är gärna med och diskuterar lämplig placering och utformning. 
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11.3 Vad gäller bullerstörningar så erinrar Trafikförvaltningen att lågfrekvent buller vid tomgångs-
körning och start upplevs som störande och uppkommer bland annat vid korsningar och buss-
hållplatser. Byggnader ska planeras och utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för 
lågfrekvent buller innehålls i sovrum. Det innebär att sovrum bör undvikas mot busstrafikerade 
gator på grund av risk för störningar från busstrafiken. 

Kommentar 
11.1 Då planförslaget inte längre tillåter genomfartstrafik för allmänna fordon anses hastighets-

dämpande åtgärder utmed Hjortronvägen inte behövas. 

11.2 Se kommentar 9.4  

11.3 En trafikbullerutredning har tagits fram för det nya planförslaget. Utredningen visar att samt-
liga byggnader uppföljer riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

12. Brandkåren Attunda inkom den 16 augusti 2016 
12.1 Inga riskkällor som bedömts kunna medföra oacceptabla risknivåer har kunnat identifieras av 

Brandkåren Attunda. 

12.2 Man betonar att i samband med utrymning och släckinsats med hjälp av räddningstjänstens ut-
rustning måste åtkomligheten vara tillfredsställande. Åtkomlighet för räddningstjänsten fordon 
ska säkerställas i det fortsatta planarbetet. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och 
punkten för räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. 

12.3 Brandkåren Attunda anser att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och brandvattenförsörj-
ning ska säkerställas i detaljplan. Detta då tidigare erfarenheter visat på att frågorna annars för-
bises i byggskedet. I det fall utförande av system för brandvattenförsörjning åligger exploatören 
ska korrekt utförande säkerställas i exploateringsavtal. 

Kommentar 
12.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Brandkåren Attundas synpunkter. 

12.2 Samhällsbyggnadskontoret planavdelning har i det nya planförslaget beaktat Brandkåren At-
tundas synpunkter vid reglering av prickmark och byggrätter inom kvartersområde. 

12.3 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Brandkåren Attundas synpunkter. Detalj-
planen har utformats med hänsyn till branskyddsaspekter, vilket sedan säkerställs i bygglovs-
skedet. 

13. Norrvatten inkom den 18 juli 2016 
13.1 Norrvatten meddelar om huvudvattenledningen i planområdet och de förutsättningar det ger för 

exploateringen. När projektering påbörjas inom eller intill ledningsrätten knuten till denna, 
krävs medgivande från Norrvatten. 

Kommentar 
13.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Norrvattens synpunkter. 

14. Svenska Kraftnät AB inkom den 15 juli 2016 
14.1 Svenska Kraftnät har tagit del av föreslagen detaljplan och har ingenting att erinra. 

Kommentar 
14.1 - 

15. E.ON Värme Sverige AB inkom den 23 september 2016 
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15.1 E.ON Värme uppmärksammar att befintligt fjärrvärmenät finns tillgängligt i utkanten av plan-
området samt att man gärna ser möjligheter att ansluta planområdet därtill. 

Kommentar 
15.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar E.ON Värmes synpunkter. Den förslagna 

bebyggelsen inkräktar inte på nätet.  

16. E.ON Elnät Sverige AB inkom den 2 augusti 2016 
16.1 E.ON Elnät anser att ett nytt elnät måste etableras med utgångspunkt från en ny transformator-

station placerad relativt centralt inom planområdet. 

Kommentar 
16.1 En yta med användningsbestämmelsen ”Tekniska anläggningar” har i plankartan placerats 

centralt i planområdet och är avsedd att ge plats åt en ny transformatorstation. Minsta storlek 
på ytan ska enligt E.ON Elnäts Sverige AB:s vara 10 x10 meter, vilket tagits hänsyn till i 
plankartan. 

17. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) inkom den 19 augusti 2016 
17.1 FTI anser att det vore bra om yta skulle avsättas för källsortering/återvinning. 

Kommentar 
17.1 Kommunen förordar fastighetsnära källsortering och återvinning. Exploatören avser inrätta 

detta inom varje bostadsrättsförening, vilket i det här fallet troligen kommer innebära minst 2 
stationer inom planområdet. Detta kommer även att regleras i exploateringsavtalet. 

18. TeliaSonera Skanova Access AB inkom den 8 september 2016 
18.1 Skanova önskar att befintliga teleanläggningar, i största möjliga mån kan bevaras i nuvarande 

läge. Om telekablarna behöver flyttas undan anser Skanova att den part som initierar det hela 
även står för kostnaderna. 

Kommentar 
18.1 Telekablarna kommer med stor sannolikhet att behöva flyttas. Flytten sker i samråd med led-

ningsägare och bekostas av exploatören, vilket kommer att regleras i exploateringsavtalet.  

19. Käppalaförbundet inkom den 19 augusti 2016 
19.1 Käppalaförbundet anser, med tanke på risken för läckage från dagvattennätet, att mängden till-

skottsvatten till spillvattennätet bör begränsas. Det anses vara av väsentlig betydelse för rening 
vid verket att mängden dagvatten och annat tillskottsvatten minimeras. 

19.2 Planbeskrivningen saknar beskrivning av hur länshållningsvatten som kan uppkomma i sam-
band med schaktning och sprängning ska omhändertas. Man påpekar bestämt att inget länshåll-
ningsvatten får avledas till Käppalaverket utan Käppalaförbundets medgivande. 

Kommentar 
19.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Käppalaförbundets synpunkter. Frågan 

kommer hanteras under fortsatt planprocess och under projektering. 

19.2 Att länshållningsvatten ska omhändertas vid schaktning och sprängning i samband med plan-
genomförande regleras i detaljplanens genomförandebeskrivning och exploateringsavtal. 

20. Naturskyddsföreningen, Upplands-Bro inkom den 22 september 2016 
20.1 Naturskyddsföreningen anser att de höga husen i planförslaget bryter mot den omgivande villa-

bebyggelsen samt den intilliggande kyrkan och klockstapeln. 
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20.2 Öppnandet av Hjortronvägen för allmän fordonstrafik anser man skapar ett oönskat trafikflöde 
till Bygdegårdsvägen med omgivande bebyggelse 

20.3 Med hänvisning till kommunens översiktsplan (ÖP 2010) framhåller man att värdefulla gröna 
områden i Kungsängens centrala delar och anser att Tibbleängen behöver finnas kvar och värnas 
för sin öppenhet för invånarnas skull. 

Kommentar 
20.1 Kommunen har reviderat den föreslagna bebyggelsen utifrån inkomna synpunkter. Längs med 

Gröna dalen föreslås småhusbebyggelse som knyter an till befintlig villabebyggelse och läm-
nar utrymme intill klockstapeln och kyrkan. Flerbostadshusen som föreslås i det nya förslaget 
är mellan 4-5 våningar och knyter an till bebyggelsen runt Tibble torg och skapar mer av ett 
gaturum längs Hjortronvägen. Intentionen är att på så sätt länka samman de olika bostadsom-
rådena och tillskapa fler bostäder i centrala Kungsängen.  Se även kommentar 6.1 och 6.2 

20.2 Se kommentar 2.1 och 8.6 
 

20.3 Se kommentar 6.1 och 6.2 

Berörda fastighetsägare  

21. Berörd fastighetsägare 1 och 2 inkom den 29 juli 2016 
Totalt 89 sympatisörer har skickat in kopior av nedanstående yttrande till kommunstyrelsen för 
att visa sitt samtycke med sakägarna. 

21.1 De yttrande motsätter sig planförslaget med hänvisning till att hela Tibble med anslutning till 
Gröna Dalen präglas av villor och flerfamiljshus på högst tre våningar. Planförslaget anser de 
skulle rasera nuvarande stadsbildning och samhällsstruktur i området. Befintliga fastigheter norr 
om Hjortronvägen förlorar angränsande grönstråk. 
Detta även med tanke på att det i planområdet finns flera natur- och rekreationsvärden samt ett 
flertal kända fornlämningar som genom planförslaget går förlorade.  

21.2 Att öppna upp Hjortronvägen för genomfartstrafik ställer de yttrande sig frågande till på grund 
av det beräknade trafikflödet på 1800 fordon per dygn. Tillträdet till det nyexploaterade området 
anser de endast borde tillåtas från ett håll för att minimera miljöpåverkan. 

21.3 De yttrande anser att de genomförda solstudierna i området är vilseledande och att planförslaget 
tagit dålig hänsyn till siktlinjer och utblickar i planförslaget för befintlig bebyggelse. Bland an-
nat genom att bebygga grönstråket norr om Hjortronvägen med höga flerbostadshus, vilket de 
anser medför betydande miljöpåverkan för boende norr därom. 

21.4 De yttrande anser att planförslagets exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och utformning tar 
dålig hänsyn den omgivande bebyggelsen. Detta kommer bland annat bidra till att skymma sik-
ten över Kyrkan med intilliggande klocktorn som båda utgör viktiga landmärken för intillbo-
ende. 
Bostadskvarteren med högsta tillåtna takhöjd anser de borde placeras längst i söder och sedan 
kortare längre norr ut, i stället för som i det nuvarande planförslaget, med den högsta bebyggel-
sen längst i norr, och kortare längre söderut. 

21.5 De yttrande påpekar, med hänvisning till detaljplanens geologiska undersökning att Gröna Da-
len har komplicerade geologiska förutsättningar, som gammal tidigare sjöbotten. Grundläggning 
av byggnader samt anslutning av VA-anläggningar kommer bli en orimligt stor fråga.  
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21.6 De yttrande ställer sig frågande till att ingen Miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. De an-
ser inte att planförslaget tar hänsyn till närboende sett till hälsa, social välfärd och miljö. 

21.7 De yttrande menar att planförslaget har en kraftfullt ”säljande karaktär”, med en nästan total av-
saknad av negativa effekter av detaljplanens genomförande. 

21.8 De yttrande hänvisar till lite historik om Tibbleängen som en sammanhängande enhet som pla-
nerades under 1960-talet och några av den egenskapen i den fysiska miljön som fanns då. 

Kommentar 
21.1 Planförslaget har bearbetats och anpassats till befintlig bebyggelse i området genom småhus 

närmast Gröna dalen och 4-5-våningshus längre upp mot skogskullen och vid Hjortronvägens 
södra sida. Småhusen knyter an till villa- och radhusbebyggelsen längs med Gröna dalen och 
4-5-våningshusen relaterar till flerbostadshusen runt Tibble torg. Bebyggelsen norr om Hjort-
ronvägen har helt tagits bort från det bearbetade förslaget. Bebyggelsen håller, det av Läns-
styrelsen godkända, avståndet 25 meter från fornlämningsområdet.                                                    
Se även kommentar 6.1 och 6.2. 

21.2 Se kommentar 2.1, 8.1 och 8.6. 
 

21.3 Nya solstudier har gjorts utifrån det bearbetade planförslaget. Ingen befintlig bebyggelse 
kommer påverkas av skugga från den tillkommande bebyggelsen. Siktlinjer och utblickar har 
varit en av de viktigaste utgångspunkterna i det nya förslaget. Exempel på det är lägre bebyg-
gelse än i föregående förslag och justering av den föreslagna bebyggelsens östra kant så att 
den ligger i liv med de befintliga villornas östra kant norr om Hjortronvägen.  

21.4  Se tidigare kommentarer 6.2, 21.1 och 21.3. 

21.5 Kommunen redovisar i planbeskrivningen de geotekniska förutsättningarna och hur planför-
slaget bör hantera dessa. Föreslagen hantering baseras på både genomförd dagvattenutred-
ning och en utredning om geotekniska förutsättningar. Se under rubrikerna ”Föreslagen 
grundläggning av byggnader” och ”Teknisk försörning” i planbeskrivningen. 

21.6 I framtagandet av planhandlingar ingår en bedömning av planförslagets miljöpåverkan på 
planområdet genom en så kallad behovsbedömning. Den tas fram i samråd med kommunens 
miljöavdelning och ska svara på om en MKB behöver upprättas. Länsstyrelsen delar kommu-
nens bedömning av att ingen MKB behöver upprättas. Se Länsstyrelsens yttrande 1.6 

21.7 Kommunen presenterar ett planförslag med regleringar som begränsar exploateringen och 
byggrätten i planområdet till en nivå som man menar bidrar positivt till samhällsutveckling i 
området. Den genomförda behovsbedömningen konstaterar att genomförandet av detaljplanen 
kan få vissa negativa miljökonsekvenser, men som dock ej bedöms leda till någon betydande 
miljöpåverkan på mark, vatten och andra resurser. 
Planförslaget utgår ifrån rekommendationer och bedömningar i kommunens översiktsplan 
som bedömer att planområdet är lämpligt som bostadsområde.  

21.8 Utformningen av det aktuella planförslaget utgår ifrån nya uppdaterade bedömningar om hur 
planområdet lämpligtvis bör utformas. 
Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar sakägarens synpunkter 

22. HSB Bostadsrättsförening Vinbäret inkom den 5 september 2016 
Fastighetsägare: Kungsängens-Tibble 1:397 



16 (32) 

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl. Samrådsredogörelse 

Tibbleängen nr. 0801 

22.1 Bostadsrättsföreningen motsätter sig planförslaget i och med att Gröna Dalen är ett begränsat, 
fritt område mellan två kommundelar i vacker natur med viktiga kulturhistoriska inslag. Ytterli-
gare bebyggelse anser man skulle innebära en skyddsvärd del av Kungsängen skulle spolieras. 

22.2 Gröna Dalen menar föreningen har stor betydelse som närliggande och lättillgängligt rekreat-
ionsområde för många invånare i omgivningen. Det betraktas som ett område som bidrar till att 
höja livskvaliten för många och måste därför värnas. 

Kommentar 
22.1 Ett syfte med exploateringen av planområdet med koppling till Gröna Dalen är att förtäta 

Kungsängens-Tibble så att det inte delas upp i två bostadsområden. Detta bland annat för att 
skapa ökad trygghet och säkerhet för folk att röra sig i och mellan bostadskvarteren i Kungs-
ängens-Tibble. Exploateringen i planområdet utgår i stor utsträckning från att bevara de vär-
den inom natur och rekreation som finns inom planområdet. Se även tidigare kommentarer 
6.1, 21.1, 21.3 och 21.7. 

22.2 Att exploatera i Gröna dalen ger möjligheten att omhänderta grönytorna samt underhålla och 
utveckla dem. Parallellt med planeringen av detaljplanen för Tibbleängen har kommunens 
samhällsbyggnadskontor påbörjat ett arbete som handlar om att utveckla, förstärka och sä-
kerställa Gröna dalen som fortsatt grönt rekreationsstråk för både människor, flora och 
fauna. Samhällsbyggnadskontoret arbetsgrupp som planerar utvecklingen av Gröna dalen har 
som intention att Gröna dalen skall utvecklas till ett grönt stråk med ännu högre rekreativa 
värden och större utbud av ekotjänster än idag.  

23. Berörd fastighetsägare 3, 4 och 5 inkom den 13 september 2016 
23.1 De yttrande anser att planförslaget gör intrång i ett värdefullt kulturlandskap och rekreationsom-

råde. Kungsängens kyrka och Klockstapel menar de är kulturvärden som påverkas negativt då 
den föreslagna bebyggelsen påverkar det totala intrycket av Gröna Dalen i negativ bemärkelse.  

23.2 De anser att planområdet är att betrakta som en dalgång. Av den anledningen, menar de, att 
planförslaget skulle innebära att en mängd luftföroreningar skulle riskera att ansamlas inom 
planområdet. Detta med utgångspunkt från planförsutsättningar i kombination med planförsla-
gets utformning, trafikförordningar med mera.  

23.3 Öppning av Hjortronvägen menar de leder till ökat trafikbuller och vibrationer för omgivande 
bebyggelse till en oacceptabel nivå. Man påpekar att den genomförda bullerutredningen inte re-
dovisar hur den redan idag befintliga bebyggelsen utmed Örtugsvägen påverkas.  
De menar även att när Hjortronvägen öppnas upp för allmän trafik så leder till ökade olycksris-
ker. Detta såväl för motortrafiken utmed Hjortronvägen som för gående och cyklister utmed den 
korsande gång- och cykelvägen. 

23.4 Planerad flerbostadshusbebyggelse menar de bryter mot gestaltningsprinciper om att planförsla-
get ska ha samma bebyggelsestruktur och harmoniserande mönster som omgivande bebyggelse 
och exploateringsgraden bör begränsas med en högsta byggnadshöjd på två våningar. Detta för 
att behålla Gröna Dalens nuvarande karaktär. 
Detta, menar de, kommer även leda till att boende i den befintliga villabebyggelsen kommer 
drabbas av insyn från boende i den planerade bebyggelsen. 

23.5 De menar att detaljplanens parkeringsnorm på 0,5 parkeringsplatser på bostad är orealistiskt låg 
med tanke på hur många hushåll i samhället det är som har tillgång till mer än en bil. 

23.6 De höga flerbostadshusen utmed Hjortronvägen menar de skapar stora skuggor för den befint-
liga villabebyggelsen norr därom, i synnerhet under vinterhalvåret. De menar att planförslaget 
inte tagit hänsyn till gestaltningsprincipen om siktlinjer och utblickar. 
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23.7 De yttrande menar att det inte gjorts någon utredning om förutsättningarna för skola/förskola i 
de nya husen. 

23.8 De menar att exploateringen inom planområdet riskerar att minska intresset för att flytta till 
Kungsängen.  

23.9 En miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas som inkluderar omgivande, befintlig bebyggelse i 
och i anslutning till planområdet. 

Kommentar 
23.1 Se kommentarer 6.1, 6.2, 21.1, 21.3, 21.7, 22.1 och 22.2 

23.2 Den planerade bebyggelsen i planområdet med den ökade trafiken den alstrar bedöms inte 
bidra i nämnvärd omfattning till att öka risken för luftföroreningar i dalen. Enligt SMHI:s ex-
perter och forskare inom luftmiljöforskning är inversion (begränsning av den vertikala luftrö-
relsen) i atmosfären ett relativt vanligt förekommande fenomen. Fenomenet bidrar inte till 
fara för människors hälsa så länge det inte finns några stora utsläppskällor i närheten. Ingen 
risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i planområ-
det, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i 
Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Anledningen är 
att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunn-
lar). 

23.3 Se kommentar 8.6 

23.4 Se kommentarer 6.1, 6.2, 21.1, 21.3, 21.7, 22.1 och 22.2 

23.5  Se kommentar 9.2 

23.6 Se kommentar 21.1 och 21.3 

23.7 En förskola har bedömts som lämplig inom planområdet. Dess läge i direkt anslutning till re-
kreationsområdet Gröna dalen, i förhållande till befintlig och planerad infrastruktur samt att 
det går i linje med ett övergripande behov av förskoleplatser i takt med ett ökat utbud av bo-
städer är några av anledningarna. Se även kommentar 5.2. 

23.8 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter 

23.9 Se kommentar 21.6 

24. Berörd fastighetsägare 6 inkom den 12 september 2016 
24.1 Den yttrande är helt emot byggnation på norra sidan om Hjortronvägen. Detta med tanke på att 

befintlig villabebyggelse ligger precis norr om föreslagna flerbostadshus. Detta förstör den idyll 
söderut då ingen sol lär nå förbi den planerade bebyggelsen under vintertid. 

24.2 Hen menar att den planerade garagebebyggelsen bidrar negativt till den omgivande miljön. Man 
anser istället att man borde satsa på en allégångväg ner för att binda samman de omgivande 
gång-vägarna med naturen. Kommunen bör värna om grönstrukturen norr om Hjortronvägen. 

24.3 Hen menar att allt för höga hus bidrar negativt till den befintliga omgivningen runtomkring. Ett 
planförslag beståendes av villabebyggelse, alternativt parhus, höghus om tre till fyra våningar 
skulle passa bättre ihop med den befintliga omgivningen. 

24.4 Att öppna upp Hjortronvägen för allmän trafik anser hen är negativt med tanke på att det för-
väntade trafikmängden och att det korsas av en gångväg som många barn använder sig av lik-
som den ökade risken för trafikolyckor. 

Kommentar 
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24.1 Se kommentarer 21.1 och 21.3 

24.2 Se kommentar 8.1 

24.3 Se kommentarer 6.1, 6.2, 21.1, 21.3, 21.7 och 22.1. 

24.4 Se kommentar 8.6. 
 

  

25.  Berörd fastighetsägare 7 inkom den 18 september 2016 
25.1 Den yttrande menar att en miljökonsekvensbeskrivning bör genomföras för planområdet med 

tanke på Tibbleängens koppling till Gröna Dalen. Det även med tanke på planområdets kompli-
cerade geologiska förutsättningar. 

25.2 Den yttrande menar att ett antal fågelarter som klassas som rödlistade har fotodokumenterats 
inom planområdet vilket föranleder att man bör vara försiktig med exploatering på olika typer 
av grönytor med tanke på den funktion det fyller för skolundervisning och folkbildning. 

25.3 Med hänvisning till kommunens Grönplan från 2008 så pekar den yttrande på att varje utveck-
lad exploatering ska ske utifrån grönstrukturen som helhet. Hen anser det därför som angeläget 
att jämsides med Tibbleängen beakta vad som händer i övriga delar av Gröna Dalen med ut-
gångspunkt från de ställningstaganden som görs i den kommunala Grönplanen. 

25.4 Hen hävdar att Tibbleängen måste förbli obebyggt för att bevara dess värden och utvecklings-
potential som naturområde. Med öppna landskap, växter, djur samt kultur och rekreation i tä-
tortsnära områden. 

Kommentar 
25.1 Se kommentar 21.6 

25.2 Den naturvärdesinventering som har tagits fram visar att det finns höga naturvärden (natur-
värdesklass 2 enligt gällande SIS-standard) inom planområdet, men väl avskilt från den pla-
nerade bebyggelsen. Den del av planområdet som planerar bebyggas bedöms ha visst natur-
värde (naturvärdesklass 4), vilket inte anses vara så pass högt att en tillkommande bebyggelse 
avråds. De rödlistade fågelarter som kan förekomma på fältet bedöms inte heller hotas, då 
fältet som biotop inte bedöms som någon bristbiotop i kommunen. Inte heller i den genom-
förda behovsbedömningen konstateras att någon av de kända arterna riskerar att få sin reg-
ionala population påverkad på ett mätbart sätt. Om grönytorna intill den planerade dagvat-
tendammen odlas med rätt arter bedöms grönytan i dalen t.o.m. kunna få en högre naturvär-
desklass än idag. Bedömningen har gjorts i samråd med kommunens miljöavdelning och kom-
munekolog. Planens genomförande bedöms medföra små negativa konsekvenser för regionalt 
värdefulla spridningssamband. 

25.3 Se kommentar 22.2.  

25.4 Se kommentar 22.1 och 22.2 

26. Berörd fastighetsägare 8 och 9 inkom den 18 september 2016 
26.1 De yttrande anser att kommunen, för att verka för en positiv ekonomisk samhällsutveckling, bör 

införa en samhällsekonomisk modell för konsekvensbedömning av detaljplaner. Detta för att 
skapa en konsekvensbeskrivning som fångar in alla relevanta dimensioner att ta hänsyn till i 
konsekvensbeskrivningen 

26.2 De anser att den genomförda solstudien samt de illustrationer som redovisas i planbeskriv-
ningen ger en felaktig bild av hur solljuset bryts förbi den föreslagna bebyggelsen. De yttrande 
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menar även att de illustrationer som finns i planhandlingarna ger en falsk bild av byggnadshöj-
den, med betydligt lägre byggnader än vad den föreslagna byggnadshöjden som regleras i plan-
förslaget ger möjlighet till.  
De yttrande hänvisar till alternativa egenproducerade perspektivbilder som de menar ger en kor-
rekt bild av de reglerade byggnadshöjderna samt hur solljuset passerar förbi bebyggelsen. 

26.3 De anser även att planförslaget inte redovisar en neutral bild av fördelar och nackdelar med 
planförslaget, vilket man är kritisk till. Sakägaren menar att kommunen bör bidra med att identi-
fiera negativa konsekvenser med planförslaget för att planförslaget ska utgöra en opartisk utred-
ning om fördelar och nackdelar med planförslaget. 

Kommentar 
26.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Konsekvensbe-

skrivningen i planbeskrivningen har utvecklats. Se planbeskrivningen under rubriken ”Konse-
kvenser av planens genomförande”. 

26.2 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Se även kom-
mentar 21.3  

26.3 Se kommentar 21.7. 

27. Berörd fastighetsägare 10 och 11 inkom den 19 september 2016 
27.1 De yttrande motsätter sig exploatering norr om Hjortronvägen och motsätter sig planförslaget då 

de anser att det inverkar negativt på intilliggande bebyggelse och övrig natur. Bebyggelse söder 
om Hjortronvägen bör inte vara högre än i det ursprungliga planförslaget (3-4 våningar). 

27.2 Parkeringar bör finnas i form av markparkeringar istället för parkeringshus. Då detta utgör ett 
fult inslag i planförslaget. 

Kommentar 
27.1 Se kommentar 24.1 och 24.3 

27.2 Se kommentar 24.2 

28. Berörd fastighetsägare 12 och 13 inkom den 20 september 2016 
28.1 Med utgångspunkt från riktlinjerna för Gröna Dalen i gällande översiktsplan (ÖP 2010) så utgör 

de föreslagna planerna utmed Hjortronvägen med ett garage i betong nära grönstråket ett hinder 
för det genomlöpande grönstråket som Gröna Dalen idag utgör. Den tänkta byggelsen nedanför 
Ekhammars Gård riskerar även att begränsa tillgången till grönstråket för den idag befintliga be-
byggelsen 

28.2 Bebyggelsen i anslutning till Hjortronvägen bör begränsas i östlig riktning för att inte löpa in i 
det grönstråk som Gröna Dalen idag utgör samt med hänsyn till den befintliga bebyggelsen ut-
med Örtugsvägen. Detta för att passa in med den befintliga bebyggelsen.  
Trafikförsörjingen till planområdet bör ske från Granhammarsvägen via Tibble Torg och avslu-
tas med en återvändsgränd. Hjortronvägen bör ej öppnas upp för genomfartstrafik. Utmed den 
korsande gång- och cykelvägen passerar bland annat flertalet skolelever på väg till och från Ek-
hammarskolan, Upplands-Bro-gymnasiet. 

28.3 I övrigt bör planområdet exploateras med flerbostadshus på högst tre våningar närmast skogs-
dungen samt med lägre bebyggelse ner mot kyrkans klockstapel. 

Kommentar 
28.1 Se kommentar 6.1, 8.1 och 22.2 

28.2 Se kommentar 8.6 och 21.3 
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28.3 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar de yttrandes synpunkter. Högsta tillåtna 
byggnadshöjd i det bearbetade planförslaget bygger på en avvägning mellan många aspekter. 
Förutom de aspekter som nämnts i tidigare kommentarer som svarar på vad platsen är lämp-
lig för utifrån sociala, ekologiska och estetiska perspektiv handlar en av aspekterna också om 
kommunens bostadsförsörjningsansvar och Översiktsplanens och regionplanens restriktioner 
att exploatera inom befintlig tätort och i stationsnära lägen. Se även kommentar 6.2 

29. Berörd fastighetsägare 14 och 15 inkom den 21 september 2016 
29.1 De yttrande anser att Gröna Dalen är Kungsängens enda parkområde och är tydliga med att om-

rådet används frekvent för promenader och motion och anser det vara viktigt att bevara Gröna 
Dalen för att invånarna i Kungsängen ska trivas och må bra. Genomförandet av planförslaget 
anser de tar ifrån invånare den närhet till naturen de har tillgång till idag.  
De yttrande anser att planområdet bryter mot de direktiv för Gröna Dalen som finns i kommu-
nens Grönplan om att Gröna Dalen ska utvecklas och förlängas. 

29.2 Hjortronvägen bör inte öppnas upp för allmän genomfartstrafik med tanke på den ökade trafik-
mängd som kan bidra till sämre luftkvalitet samt de ökade bullerstörningar. De ökade bullerstör-
ningarna kan leda till sömnsvårigheter högt blodtryck etc. hos boende i närheten.  
Även de planerade förutsättningarna för verksamhetslokaler samt en förskola inom planområdet 
menar de kommer att leda till sämre luftkvalitet och ökade bullernivåer för de boende i och i an-
slutning till området. 

29.3 De menar att under vinterhalvåret hamnar planområdet ofta av så kallad inversion som medför 
sämre luftkvalitet när luftföroreningar av olika slag stannar kvar i området. Den ökade trafik-
mängden bidrar även till ökad olycksrisk för gående och cyklister. 

29.4 Den föreslagna parkeringsnormen kommer att bidra till parkeringskaos med tanke på hur många 
bilar som varje hushåll, i synnerhet barnfamiljer har. 

Kommentar 
29.1 Se kommentar 6.1 och 22.2. 

29.2 Se komentar 8.6, 11.3 och 23.7 

29.3 Se kommentar 8.6 och 23.2 

29.4 Se kommentar 9.2 

30. Berörd fastighetsägare 16 och 17 inkom den 22 september 2016 
30.1 De yttrande ser det som orimligt att exploatera i Gröna Dalen då de ser det som ett vackert land-

skap för promenader i kulturhistorisk naturmiljö. Av den anledningen anser de att Gröna Dalen 
bör utgöra ett landmärke med hänsyn till kultur, miljö och hälsa. 

30.2 De påpekar att det saknas en del utredning i planförslaget. Framför allt en miljökonsekvensbe-
skrivning som i större utsträckning kan belysa de negativa konsekvenserna med planförslaget. 

30.3 Inom planområdet råder komplicerade geologiska förutsättningar med tanke på att Gröna Dalen 
består av en tidigare havsvik som förhöjts i samband med landhöjningen. 

30.4 De ökade trafikmängderna leder till en ökad risk för så kallad inversion då luftföroreningar stan-
nar kvar inom området vilket påverkar folks hälsa negativt. Med en ökning av biltrafiken ökar 
även problemet med högre halter av farliga ämnen. Av den anledningen motsätter de yttrande 
sig planförslaget och i synnerhet att öppna upp Hjortronvägen för allmän genomfartstrafik. 
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30.5 Vid en eventuell exploatering i planområdet så bör den begränsas till cirka 30 villor på högst två 
våningar med en arkitektur som smälter in med omgivande villabebyggelse, kyrkklockan och 
naturen. De yttrande motsätter sig planerna på exploatering i form av flerbostadshus. 

Kommentar 
30.1 Se kommentar 22.2 

30.2 Sedan samrådet har en ny trafikutredning, en ny bullerutredning, en ny dagvattenutredning 
samt en natruvärdesinventering tagits fram. Angående MKB, se kommentar 21.6 

30.3 Se kommentar 21.5 

30.4 Se kommentar 8.6 och 23.2 

30.5 Sammhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar de yttrandes synpunkter. Se även kom-
mentar 28.3 

31. Berörd fastighetsägare 1, 2, 18, 19, 20, 21 m.fl. inkom den 22 september 2016 
Totalt 15 sympatisörer har redovisat samtycke med detta yttrande. 

31.1 Detaljplanen står i strid med PBL, 2 kap. 3, 5, 6, 6a, 9 §§ samt 12 kap. 2 § PBL p.g.a. hög ex-
ploateringsgrad. Lagen syftar till att främja en effektiv markanvändning samt anpassning till rå-
dande förutsättning. 

31.2 I den genomförda behovsbedömningen anser de yttrande inte att det framförs någon utförlig 
motivering till varför en Miljökonsekvensbeskrivning inte anses vara nödvändig. Kommunen 
behovsbedömning anser de därför vara att betrakta som bristfällig. 

31.3 Detaljplanen kommer medföra kort- och långsiktig betydande miljöpåverkan. De yttrande för 
fram Inversion som argument mot det föreslagna planförslaget. Inversion innebär att avgaser 
och andra luftföroreningar blir kvar i området till följd av att varmluft inte stiger i höjdled. Nå-
got som förstärks av för den nya detaljplanen till följd av högre utsläppsmängder. 

31.4 Planförslaget leder till stora mängder dagvatten för den befintliga recipienten för dagvattenhan-
tering som minskar Gröna Dalens förmåga att ta hand om dagvatten. 

31.5 Gröna Dalen är att betrakta som ett viktigt rekreationsområde och att denna typ av grönområden 
i tätbebyggelsen är något man bör värna om. Detaljplanen går inte i linje med de långsiktiga 
målsättningarna i kommunens översiktsplan från 2010. Södra delen av Gröna Dalen bör fortsatt 
behålla grönområden för att inte ödelägga landskapsbilden samt Gröna Dalens funktion som na-
tur-, kultur- och rekreationsområde.  
De yttrande anser även att kyrkan och klockstapeln bör få dominera området för att bevara land-
skapsbilden. 

31.6 Den föreslagna bebyggelsen inom planområdet smälter inte in med den omgivande bebyggelsen 
och är även dåligt anpassad till naturförutsättningarna med tanke på byggnadshöjder eller orien-
tering. Orienteringen av de föreslagna höghusen anser de kommer leda till en omfattande skugg-
bildning för såväl närliggande bostadskvarter som för delar av de nya bostadskvarteren. 

31.7 Att öppna upp Hjortronvägen för genomfartstrafik anser de kommer leda till att trafikflödet 
kommer att öka till orimliga mängder. De yttrande anser att den beräknade trafikgenomström-
ningen är kraftigt underskattad och istället kommer att bli väsentligt mycket högre. Detta kom-
mer leda till att buller, vibrationer och avgaser kommer öka till orimliga nivåer. Då Hjortronvä-
gen idag består av en rak nedförsbacke kommer detta även bidra till att olycksrisken ökar. 

31.8 Inom planområdet finns ett gravfält från järnålders som de yttrande påpekar bör beaktas och tas 
stor hänsyn till vid framtagandet av en ny detaljplan. Den föreslagna detaljplanen anser de tar 



22 (32) 

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl. Samrådsredogörelse 

Tibbleängen nr. 0801 

dålig hänsyn till de spår av arkeologiskt kulturarv som finns inom planområdet och strider mot 
de riktlinjer och rekommendationer som finns för området. 

31.9 Den höga bebyggelsen anser de yttrande även leder till en ökad olycksrisk för gående och cy-
klister utmed gång- och cykelvägar samt vid passage över Hjortronvägen. 
Bebyggelsestrukturen menar de bidrar även till försämrat insynsskydd på såväl den befintliga 
som föreslagna bebyggelsen. 

31.10 Dimensioneringen av parkeringsplatser, men 0,5 parkeringsplatser per lägenhet anser de även är 
alldeles för lågt.  

31.11 Parkeringsplatser samlade i tre stora parkeringshus anser de yttrande kommer påverka såväl be-
fintlig bebyggelse negativt, liksom även bli ett negativt inslag i planförslaget, dels ur ett este-
tiskt perspektiv samt då de bidrar ökad osäkerhet och ökad risk för brottslighet. 

Kommentar 
31.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning har gjort en revidering av planförslaget som var 

ute på samråd i fråga om struktur, exploateringsgrad m.m. Samhällskontorets planavdelning 
anser inte att det bearbetade planförslaget står i strid med någon av paragraferna i 2 kap. el-
ler 12 kap. i PBL och hänvisar till tidigare kommentarer om planförslagets anpassning till 
omgivningen m.m. Se kommentar 6.1, 6.2, 8.5, 21.1, 21.3, 21.7, 22.1 och 28.3  

31.2 Se kommentar 21.6 

31.3 Se kommentar 23.2 

31.4 Se kommentar 1.1, 1.2, 8.4 och 8.5 

31.5 Se kommentar 6.1, 21.7, 22.1 och 22.2 

31.6 Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1 och 21.3 

31.7 Se kommentar 8.6 och 11.3 

31.8 Se kommentar 21.1. Läs även om fornlämningar i planområdet under rubriken ”förutsätt-
ningar, planförslag och konsekvenser” i det bearbetade planförslagets planbeskrivning. 

31.9 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning har i samråd med Samhällsbyggnadskontorets tek-
niska avdelning sett över trafiksituationen för både gående, cyklister och fordonstrafik i det 
bearbetade planförslaget. Detta för att säkerställa att inga trafikfarliga lösningar föreslås. Se 
även kommentar 4.3 om överblickbarhet i området. 

31.10 Se kommentar 9.2 

31.11 Se kommentar 4.5 och 8.1  

Privatpersoner, föreningar och Övriga 

32. Privatperson 22 och 23 inkom den 12 juli 2016 
32.1 De yttrande bestrider planförslaget då de anser att trafikflödet längs med Hjortronvägen, med 

bussar var femtonde minut samt den livliga trafiken utmed Bygdegårdsvägen är tillräcklig. 

Kommentar 
32.1 Se kommentar 8.6 och 11.3 

33.  Privatperson 24 inkom den 12 juli 2016 
33.1 Den yttrande bestrider planförslaget med tanke på djurliv, historiskt kulturarv samt naturvärden 

inom området.  
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Skulle man bebygga planområdet ser hen det som angeläget med en historisk utgrävning inom 
området för att bevara det historiska kulturarv som kan finnas kvar inom planområdet. 

Kommentar 
33.1 Se hur planförslaget förhåller sig till fornlämningar i kommentar 21.1. Läs även om fornläm-

ningar i planområdet under rubriken "förutsättningar, planförslag och konsekvenser" i det 
bearbetade planförslagets planbeskrivning. För naturvärden och djurliv, se kommentar 25.2. 
Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar synpunkten angående historisk utgrävning. 

34. Privatperson 25 och 26 inkom den 28 juli 2016 
34.1 De yttrande ifrågasätter hur medborgare ska kunna samråda om utformning av trafikregleringen 

när den inte regleras av detaljplanen utan i särskilda kommunala beslut. 

34.2 Planförslaget menar de är illa utformad ur ett arkitektoniskt och estetiskt perspektiv och tar då-
lig hänsyn till befintliga naturvärden. Detta då det tar dålig hänsyn till att så många vill bo i an-
slutning till ett naturnära område. 

Kommentar 
34.1 Nya detaljplaneförslag samt andra viktiga förändringsförslag i kommunen bör samrådas med 

medborgarna. Mindre kommunala beslut har kommuninvånarna indirekt inflytande över ge-
nom de folkvalda politikerna. Angående trafiken på Hjortronvägen, se kommentar 8.6 

34.2 Planförslaget har bearbetats och mer omsorg har lagts på utformningen ur ett arkitektoniskt 
och estetiskt perspektiv samt med större hänsyn till naturvärden. Se även kommentar 6.1, 6.2, 
8.1, 21.1, 21.3, 21.8, 22.2 och 31.1 

35. Stockholms Handelskammare inkom den 16 augusti 2016 
35.1 Stockholms Handelskammare har tagit del av föreslagen detaljplan men avstår från att lämna 

några synpunkter. 

Kommentar 
35.1 - 

36. Protest inkom den 22 augusti 2016 
Totalt 168 protestbrev inskickades till Kommunstyrelsen med nedanstående budskap 

36.1 De yttrande motsätter sig att tillåta genomfartstrafik på Hjortronvägen med den genomfartstrafik 
(1800 bilar per dygn och tung trafik) som det skulle innebära. Genomfartshinder och bullerval-
lar utmed Hjortronvägen bör bevaras. 

36.2 De yttrande motsätter sig planförslaget för Tibbleängen då de vill bevara den gröna oas och re-
kreationsområde som Gröna Dalen utgör. 

Kommentar 
36.1 Se kommentar 8.6 

36.2 Se kommentar 6.1 och 22.2 

37. Privatperson 27 och 28 inkom den 31 augusti 2016 
37.1 De yttrande motsätter sig kommunens förslag att tillåta genomfartstrafik på Hjortronvägen med 

hänvisning till det beräknade trafikflödet. De yttrande anser även att de befintliga bullervallarna 
längs med Hjortronvägen bör vara kvar. 

Kommentar 
37.1 Se kommentar 8.6  



24 (32) 

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl. Samrådsredogörelse 

Tibbleängen nr. 0801 

38. Privatperson 29 inkom den 6 september 2016 
38.1 Den yttrande menar att planförslaget är illa framtaget utifrån dålig analys av behovet av bostä-

der i kommunen samt ett uttryck för bristande politisk kompetens och oansvarig förvaltning i 
kommunen. 

38.2 Hen hänvisar till Gröna Dalens värde som natur och rekreationsområdet och anser att samtliga 
planförslag i anslutning till Gröna Dalen bör avbrytas. 

Kommentar 
38.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar yttrandens synpunkt.  

38.2 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar yttrandens synpunkt. Se även kommentar 
6.1 och 22.2 

39.  Privatperson 30 inkom den 8 september 2016 
39.1 Den yttrande motsätter sig planförslaget då det leder till buller vid skolor samt för att trafik-

mängden utmed Hjortronvägen leder till en ”flaskhals”. 

39.2 Genomförandet av planförslaget menar hen leder till minskad bekvämlighet i tätortssamhället. 

Kommentar 
39.1 Se kommentar 8.6 och 9.1 

39.2 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkt. 

40. Privatperson 31 inkom den 12 september 2016 
40.1 Den yttrande anser att den geotekniska utredningen som tagits fram enbart redovisar geoteknisk 

grundläggning 1-2 våningshus och att det inte finns någon geoteknisk grundläggning redovisad 
med koppling till flerbostadshusen i det aktuella planförslaget. 

40.2 Den omfattande bebyggelsen norr om Hjortronvägen bör tas bort eller bestå enbart av enplans-
hus. Bland annat då man flyttat på den befintliga gångvägen för att få plats med bebyggelse och 
intilliggande parkering. 

40.3 Den yttrande ställer sig frågande till markägoförhållandena inom planområdet och begär en re-
dogörelse av exploateringsavtalet. Detta i och med att då Gröna Dalen, sedan det ursprungligen 
planerades, så borde kommunen varit ägare av marken. 

Kommentar 
40.1 Se kommentar 21.5 

40.2 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Se även kom-
mentar 28.3 

40.3 I både planbeskrivningen, fastighetsförteckningen och genomförandebeskrivningen redovisas 
fastigheter och ägandeförhållanden. Exploateringsavtalet färdigställs i samband med att de-
taljplanen antas.   

41.  Privatperson 32 inkom den 12 september 2016 
41.1 Den yttrande hänvisar till att Gröna Dalen är ett område med natur och öppna grönytor och att 

det är därför som många flyttat till området. Den oplanerade natur som ängarna kring Tibble ut-
gör bör sparas då det har värden som planerad parkmark aldrig kan ersätta. 

41.2 Den planerade, stadsliknande bebyggelsen passar inte in i planområdet då det inte smälter in 
med befintlig bebyggelse. Området kring kyrkan och klockstapeln bör vara obebyggt med tanke 
på olika kultur- och fritidsaktiviteter samt kulturhistoriskt arv. 
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41.3 Den yttrande ställer sig frågande till att en miljökonsekvensbeskrivning inte bedömts nödvän-
digt då detta definitivt anses påverka miljön 

41.4 Den yttrande anser att då Hjortronvägen öppnas för genomfartstrafik så bidrar det till ett ökat 
tryck som bland annat leder till svårigheter för kollektivtrafikförbindelser att hålla tidtabeller. 
Detta även med tanke på att den ökade bebyggelsetätheten kommer kräva en högre turtäthet för 
kollektivtrafiken utmed Hjortronvägen och Granhammarsvägen.  

Kommentar 
41.1 I gällande översiktsplan är södra Gröna dalen föreslaget som kommundelspark medans norra 

Gröna dalen, norr om E18 är fortsatt föreslaget som ett grönstråk med ett prioriterat rekrea-
tivt promenadstråk. Se även kommentar 6.1 och 22.2 

41.2 Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3  

41.3 Se kommentar 21.6 

41.4 Se kommentar 8.6 

42. Privatperson 33 och 34 inkom den 12 september 2016 
42.1 Den höga bebyggelsen runt Hjortronvägen inskränker naturupplevelsen som Gröna Dalen utgör 

samt skärmar siktlinjerna för befintlig bebyggelse. Särskilt under vintern då solen står som lägst. 

42.2 Planförslaget saknar beskrivning av hur detaljplanen påverkar den omgivande befintliga bebyg-
gelsen samt trafiksituationen i Kungsängen-Tibble. 
Öppnandet av Hjortronvägen för personbilar kommer försvåra trafiksituationen i området. Detta 
med tanke på den befintliga gång- och cykeltrafiken i området. Det ökade trafikflödet längs med 
Hjortronvägen kommer därför leda till ökad risk för trafikolyckor. 

42.3 Den genomförda bullerutredningen redovisar endast information om hur den föreslagna bebyg-
gelsen påverkas, men inte hur den befintliga bebyggelsen i anslutning till planområdet påverkas 
av ökad trafikmängd i och i anslutning till planområdet. 

42.4 Den föreslagna detaljplanen kommer radera det öppna fält från Kungsängens kyrkogård och 
skogsområde upp mot Tibble som Gröna Dalen idag utgör. I och med detaljplanens genomfö-
rande raderas även den rekreation och de naturupplevelser som Gröna Dalen erbjuder. 
Även det djurliv som idag finns inom planområdet kommer att vara ett minne blott som resultat 
av den planerade bebyggelsen och det ökade trafikflödet inom området. 

Kommentar 
42.1 Se kommentar 21.1, 21.3 och 28.3 

42.2 Se kommentar 8.6, 9.1 och 31.9  

42.3 Se kommentar 11.3 

42.4 Se kommentar 6.1, 22.2 och 25.2 

43. Privatperson 35 och 36 inkom den 16 september 2016 
43.1 Ingen hänsyn till kultur- och byggnadshistoriska värden (Ekhammars Gård, Kungsängens 

Kyrka, hembygdsföreningen Gamla Kungsängen). 

43.2 Planförslaget besår av allt för höga, och för många hus vilket gör att intrycket som helhet för 
planområdet försämras. Den ljussättning och de siktlinjer som beskrivs finns inte under mer än 
hälften av året och därmed. 



26 (32) 

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl. Samrådsredogörelse 

Tibbleängen nr. 0801 

43.3 I området bör endast planeras för mindre småhus för att passa ihop med befintlig bebyggelse. 
Området närmast inpå Ekhammars Gård och Kungsängens Kyrka bör lämnas helt fritt från be-
byggelse. Fokus bör läggas på att den planerade bebyggelsen passar in bättre i miljön för att bi-
dra till att lyfta kommunens attraktivitet. 

Kommentar 
43.1 Planförslaget föreslår en låg bebyggelse på två våningar närmast kyrkogården, samt att till-

kommande bebyggelses utformning i fråga om skala, material och kulörval ska anpassas till 
omgivningen. Se om föreslagen ny bebyggelse i planbeskrivningen, samt gestaltningsprogram-
met. Se även kommentar 6.1, 6.2.  

43.2 Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3  

43.3 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar de yttrandes synpunkter. Se även kommen-
tar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3  

44. Privatperson 37 och 38 inkom den 16 september 2016 
44.1 De yttrande motsätter sig den stadsliknande karaktär som kommunen eftersträvar då de vill be-

vara Gröna Dalen som det natur- och rekreationsområde för människor, djur och natur, som det 
är idag. I synnerhet med tanke på den värdefulla åkermarken som Gröna dalen utgörs av.  

Kommentar 
44.1 Se kommentar 22.2 

45. Privatperson 39 inkom den 17 september 2016 
45.1 Projektet redovisar ingen konsekvensbeskrivning, för och emot exploatering inom planområdet. 

Planförslaget visar heller inte hur det uppfyller samhällsbyggnadskontorets verksamhetsmål el-
ler kommunens Framtidsvision 2035. 

45.2 Planförslaget tar ingen hänsyn till boende i anslutning till planområdet. Kommunens Framtids-
vision 2035 anses ha ett mycket begränsat värde. 

45.3 Även om planförslagets bidrar positivt till billigare bostäder samt utveckling och integration, så 
är det omöjligt, efter planens genomförande, att uppnå naturvärden av samma kvalitet inom 
planområdet, i jämförelse med de som fanns innan planens genomförande. 

45.4 Den yttrande menar att det inte är en prioriterad angelägenhet för kommunen att expandera och 
förse staten med bostäder. Expansionen får aldrig bli ett självändamål för kommunen. 

45.5 Den yttrande ifrågasätter om kommunens gröna lunga skall raseras i utbyte mot flerbostadshus, 
bilar, trafik, betong, nedskräpning med mera. 

Kommentar 
45.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Läs om ”konse-

kvenser av planens genomförande” i planbeskrivningen. Den är inte uppdelad i för- och emot, 
men ger en sammanfattning av de, av planavdelningen bedömda, viktigaste konsekvenserna av 
exploateringen.                                                                                                                         
Planförslaget bedöms stämma väl överens med kommunens Framtidsvision 2035. I visionen 
lyfts tre strategiska fokusområden fram; Tillgänglig plats - Mötesplats - Levande plats. Det 
innebär bland annat att inom kommunen utforma attraktiva mötesplatser som ökar den soci-
ala sammanhållningen och öppenheten, utveckla hållbara boende- och livsmiljöer med när-
heten till natur och vatten, m.m.                                                                                                                  
Det nya detaljplaneförslaget för Tibbleängen har bl.a. som vision att skapa förutsättningar för 
tillgängliga och levande mötesplatser genom att förstärka Gröna dalen som mötesplats och 
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rekreationsområde och genom tillskapandet av en ny fickpark, en ny lekplats och en ny aktivi-
tetsyta. Förutsättningar för ett miljömässigt hållbart leverne anses som goda i och med de fö-
reslagna bostädernas centrala läge i Kungsängen med närhet till kommunikationer och dess 
närhet till natur.  

45.2 Se ovanstående kommentar samt kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3 

45.3 Se kommentar 22.2 och 25.2 

45.4 Sammhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Se även kom-
mentar 28.3. 

45.5 Se kommentar 6.1 och 22.2 

46. Privatperson 40 och 41 inkom den 18 september 2016 
46.1 De yttrande motsätter sig planförslaget då det anses utgöra en grön oas för boende i Upplands-

Bro. De eftersträvar gröna öppna platser och närhet till gröna ytor i anslutning till bostaden. 

46.2 Exploatering bör uppföras i samklang med naturen, lågt där det är lågt och högt där det är högt. 
Natur bör sparas och spara naturlig variation i naturen. Se var människor trivs bäst. 

Kommentar 
46.1 Se kommentar 6.1 och 22.2 

46.2 Se kommentar 6.2, 20.1, 21.1, 21.3 

47. Svenska Kyrkan, Västra Ryd inkom den 20 september 2016 
47.1 Kungsängen-Västra Ryds församling har ett långsiktigt behov av att utvidga kyrkogården på 

grund av den förväntade inflyttningen i församlingens distrikt. Planförslaget medför därför en 
risk att bostäder medför att möjligheten till utvidgning av kyrkogården i direkt anslutning till 
nuvarande kyrkogård försvinner. 

47.2 Klockringningen från klockstapeln i samband med gudstjänster etc. kan riskera att upplevas som 
störande för närboende. 

47.3 Med hänsyn till bevarande av kulturmiljön vid kyrkan, kyrkogården och klockstapeln samt 
Hembygdsgården och Ekhammars gård så bör ny bebyggelse vara i högst två våningar och 
byggnadsmaterialet av trä. 

47.4 Byggnadshöjden bör även begränsas till två våningar för närliggande hus invid kyrkogården. 
Detta för att förhindra insyn i samband med begravningar och andra kyrkoaktiviteter samt för 
att eventuellt ljud från intilliggande bostäder kan upplevas som störande. 

Kommentar 
47.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning är medvetna om det långsiktiga behovet av ökad 

yta för begravningsplats i och med att kommunens befolkning växer, men det har inte varit en 
av planeringsförutsättningarna för platsen som angivits i kommunens översiktsplan. 

47.2 Sammhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Svenska kyrkan, Västra Ryds synpunkter, 
men bedömer den eventuella störningsrisken som liten, då omfattningen i tid för klockring-
ningen är mycket begränsad.  

47.3 Se kommentar 6.1, 6.2 och 43.1.  

47.4 Se kommentar 43.1 

48. Stockholms Näs hembygdsförening inkom den 22 september 2016 
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48.1 Hembygdsföreningen anser att uppförandet av höghus inom planområdet är olämpligt med 
tanke på området topografiska och geologiska förutsättningar och framför därför invändningar 
mot planförslaget. Föreningen menar att området, sedan 1000 år tillbaka har en historisk roll 
som centrum i socknen. 

48.2 Föreningen menar att en viktig pusselbit i områdets historia kommer att styckas och försvåra för 
kommande generationer att se hur samhället vuxit fram under det senaste årtusendet.  

Kommentar 
48.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar hembygdsföreningens synpunkter. Se även 

kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3  

48.2 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar hembygdsföreningens synpunkter 

49. Privatperon 42 inkom den 22 september 2016 
49.1 Den yttrande anser att kommunen bör gå igenom detaljerna i de ursprungliga planhandlingarna 

från 2006 och 2008 och anser också att biltrafiken inom planområdet borde vända och åka till-
baka mot Västra Ryd. Hjortronvägen bör inte öppnas för genomfartstrafik. 

49.2 Den yttrande undrar om kommunen tagit hänsyn till fridlyst växtlighet samt eventuellt kvarva-
rande kulturminne/historiskt arv inom planområdet. 

Kommentar 
49.1 Se kommentar 21.7 och 28.3. Angående Hjortronvägen, se kommentar 8.6. 

49.2 Angående naturvärden, se kommentar 25.2. Angående kulturminnen, se hur planförslaget för-
håller sig till fornlämningar i kommentar 21.1. Läs även om forn-lämningar i planområdet 
under rubriken "förutsättningar, planförslag och konsekvenser" i det bearbetade planförsla-
gets planbeskrivning.  

50. Liberalerna, Upplands-Bro Kommun inkom den 23 september 2016 
50.1 I jämförelse med kommunens översiktsplan innebär detaljplanen en tredubbling av antalet bo-

städer. 

50.2 Anpassning av bebyggelsestruktur på föreslagen bebyggelse för anpassning till omgivande be-
byggelse och kulturarv så som kyrkklocka etc. Byggnadsvåningar bör begränsas till fyra vå-
ningar. 

50.3 Anpassa skala och orientering av föreslagen bebyggelse utifrån bebyggelsestruktur, vädersträck 
etc. 

50.4 Ytan norr om Hjortronvägen bör inte bebyggas och bullervallen mellan Hjortronvägen och be-
fintlig bebyggelse bör bevaras. 

50.5 Vid öppnande av Hjortronvägen för allmän fordonstrafik bör ökad hänsyn tas till barnperspekti-
vet samt säkerhet för gående och cyklister. Den nya bebyggelsen i planförslaget anses inte vara 
beroende av att bussgatan öppnas för genomfart av allmän fordonstrafik. 

Kommentar 
50.1 Se kommentar 28.3 

50.2 Se kommentar 6.2, 20.1, 21.1 och 43.1. 

50.3 Se kommentar 6.1, 6.2, 20.1, 21.1 

50.4 Se kommentar 21.1 

50.5 Se kommentar 2.1 och 8.6 



29 (32) 

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl. Samrådsredogörelse 

Tibbleängen nr. 0801 

51. Privatperson 43 inkom den 23 september 2016 
51.1 Bebyggelsen i planförslaget är allt för storskalig och har opassande utformning som stadsmiljö i 

ett luftigt grönområde. Bebyggelse bör inte tillåtas norr om Hjortronvägen med hänsyn till den 
befintliga villabebyggelsen norr därom. 

51.2 Våningshöjden för den planerade bebyggelsen borde begränsas till fyra våningar och bebyggel-
sen i planområdets östra del borde vara lägre än bebyggelsen till väster. 
Parkeringsnormen i området borde ligga på 1,5 parkeringsplatser per hushåll. Detta för att till-
mötesgå fordonsinnehavet för förvärvsarbetande familjer. 

51.3 Garage borde placeras i bebyggelsens nedre plan alternativt källarvåning. 

51.4 Vid exploatering borde lerbottnen i planområdet grävas ur för att åstadkomma en säkrare grund 
för bebyggelsen. 

51.5 Hjortronvägen borde förbli genomfart enbart för SL-bussar. Detta för att hålla nere bullernivåer. 
In- och utfart till planområdet bör tillåtas via Tibble torg liksom anslutning till Kyrkvägen. 

51.6 Planområdet drabbas av inversion, vilket innebär att avgaser samlas i den dal som planområdet 
ligger i. Detta blir påtagligt för boende i Gröna Dalen och blir ännu mer skadlig som resultat att 
den föreslagna bebyggelsen. 

Kommentar 
51.1 Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3 

51.2 Se kommentar 21.1 och 28.3 angående bebyggelsehöjd och kommentar 9.2 angående parke-
ringsnorm.  

51.3 Se kommentar 8.1 

51.4 Se kommentar 1.4 

51.5 Se kommentar 8.6 

51.6 Se kommentar 23.2 

52. Privatperson 44 inkom den 23 september 2016 
52.1 Detaljplanen är till nackdel för närmiljön samt för boende i hela Kungsängen-Tibble. Gröna Da-

len borde istället få en mer parkliknande karaktär genom exempelvis en kulverterad bäck till 
gagn för hela bostadsområdet. Kommunen borde arbeta med att utveckla planer på platser som 
lämpar sig för bostadsutveckling. 

52.2 Den planerade bebyggelsen har getts en olämplig placering som bryter mot den omgivande be-
byggelsens karaktär, och historia. Den föreslagna bebyggelsen skulle även störa det gröna stråk 
genom Gröna Dalen som finns idag mellan idrottsplatsen och Kungsängens Kyrka. 

52.3 Vid eventuell bebyggelse inom delar av planområdet bör det istället ske i form av ett äldrebo-
ende snett emot Hagtorp, nedanför skogsdungen. Planområdet är inte lämpligt för flerfamiljshus 
av ”stadsliknande” karaktär. 

Kommentar 
52.1 Se kommentar 6.1 och 22.2 

52.2 Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.  

52.3 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. 

53. Privatperson 37 inkom den 1 november 2016 
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53.1 Den yttrande motsätter sig planförslaget och yrkar på att Gröna Dalen bör fylla en viktig roll 
som odlingsmark alternativt park- och rekreationsområde vilket det bör få fortsätta göra nu och i 
framtiden. 

53.2 Den yttrande menar att mer fokus bör läggas på behovet av naturmark, med tanke på djurens 
förutsättningar att leva. 

Kommentar 
53.1 Se kommentar 22.2  

53.2 Se kommentar 22.2 och 25.2 

54. Privatperson 38 inkom den 1 november 2016 
54.1 Planförslaget bestrides med tanke på hur det påverkar barnen och djuren nu och i framtiden och 

att Gröna Dalen med dess naturvärden är en viktig anledning till att man bosatt sig i Kungs-
ängen. 

Kommentar 
54.1   Se kommentar 22.2 och 25.2 

 

Resultat av samrådet 
Förutom inkomna synpunkter från de gängse remissinstanser som yttrar sig så som statliga myndig-
heter, kommunala nämnder och andra remissinstanser fick vi många synpunkter från Upplands-bro-
borna själva. De flesta synpunkterna kom från boende i närheten till det planerade bostadsområdet och 
väldigt många var av olika anledningar negativa till det förslag som presenterats. Vi på kommunens 
samhällsbyggnadskontors planavdelning har tagit till oss av de inkomna synpunkterna och har sedan 
dess arbetat för att ta fram ett förslag som är reviderat med hänsyn tagen till dessa. Arbetet har gjorts 
tillsammans med byggherrar och arkitekter i samråd med externa experter och kommunens egna ex-
perter. Tongivande i bearbetningen av detaljplaneförslaget har varit att skapa förutsättningar för en 
blandad bostadsbebyggelse som både går i kommunens linje att tillskapa så många bostäder som möj-
ligt i stationsnära lägen, men samtidigt ta stor hänsyn till befintlig och omgivande bebyggelse, historia 
samt sociala och ekologiska värden. Exempel på sociala och ekologiska värden som vi koncentrerat 
oss på i planeringen har varit att förstärka och förbättra rekreationsområdet Gröna dalen för såväl män-
niskor som för flora och fauna. Arbetet med utvecklingen av Gröna dalen har delvis gjorts i samband 
med planeringen av Tibbleängen, men även i ett parallellt pågående arbete inom samhällsbyggnads-
kontoret. Intentionen med planeringen av Gröna dalen är att den skall bevaras som grönstråk, men 
samtidigt utvecklas till ett stråk med ännu högre rekreativa värden och med ett större utbud av 
ekotjänster än idag.   
 

Ändringar i planförslaget 

• Bebyggelsestrukturen har ändrats från att, i föregående förslag, till största del bygga på tvärgå-
ende huskroppar i relation till Gröna dalen till att i nuvarande förslag blanda riktningarna på 
huskropparna för att skapa mer definierade ytor mellan husen och låta dem följa viktiga sikt-
linjer, riktningar och stråk. Närmast Gröna dalen föreslås i det bearbetade förslaget småhusbe-
byggelse med huskropparna i längsgående riktning relativt Gröna dalen för att förstärka dalens 
långsträckta form och bekräfta rumsligheten i Gröna dalen. 
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• Det nya förslaget tillåter bebyggelse på 2-5 våningar jämfört med det tidigare förslagets 3-8 
våningar. 

• I den bearbetade detaljplanen ligger småhusbebyggelsen närmast dalen, 4-våningshusen 
bakom dem (sett från Gröna dalen) för att sedan trappa upp höjden med 5-våningshusen närm-
ast den skogsklädda kullen. I det tidigare förslaget planerades det för 4-våningshus närmast 
dalen, 6, 7 och 8-våningshus närmast kullen och 5, 6 och 7-våningshus däremellan. Därtill låg 
3-våningshus längst söderut.   

• Antal bostadsenheter har minskat från c:a 350 st till c:a 225 st.  
Av dem är cirka 200 lägenheter i flerbostadshus och c:a 25 i småhus, jämfört med samrådsför-
slagets 335 lägenheter och 16 småhus. 

• Planförslaget kan som mest inrymma en bebyggelse på fem våningar jämfört med samrådsför-
slagets åtta våningar. 

• Parkeringen är i det bearbetade förslaget integrerad i den planerade bebyggelsen genom små 
parkeringstorg och kantstensparkering som planeras omges av grönska samt i parkeringsga-
rage under ett av flerbostadshusen. I det tidigare planförslaget var en stor del av parkeringen 
hänvisad till fristående parkeringsdäck i utkanterna av det planerade bostadsområdet. 

• Bebyggelsen norr om Hjortronvägen har helt tagits bort från förslaget. I det tidigare förslaget 
föreslogs där flerbostadshus på 4-7 våningar, samt två fristående parkeringsdäck på två vå-
ningar vardera.  

• Hjortronvägen föreslogs tidigare öppnas upp för allmän trafik. I nuvarande förslag blir Hjort-
ronvägen fortsatt bussgata och genomfartstrafik för allmänna fordon tillåts ej. Den del av 
Hjortronvägen som leder fram till infarten till den nya lokalgatan kommer dock öppnas upp 
för allmänna fordon för att möjliggöra in- och utfart till den tillkommande bebyggelsen. 

• Planområdets utsträckning och omfattning har ändrats. Området norr om Hjortronvägen har 
helt tagits bort från planområdet, medans planområdets gränser har utökats år öster och åt sö-
der. Anledningen till att utöka planområdet åt öster och söder har varit för att säkra att en dag-
vattendamm byggs samt att säkerställa en god gestaltning av intilliggande parkytor.  

• En fickpark planeras i det nya förslaget i anslutningen till kyrkogårdens nordvästra hörn. Syf-
tet är att öppna upp siktlinjen runt kyrkogårdens hörn och inbjuda till fortsatt rörelse söderut 
samt att skapa möjlighet till kommunikation genom det nya bostadsområdet från bebyggelsen 
och gång- och cykelvägen kring Ekhammars gård och kyrkan upp mot Tibble torg.    

• En lekplats har tillkommit i planområdets södra del för att skapa högre livskvalitet för barn i 
och i anslutning till området. Lekparken ligger även strategiskt placerad för att kunna nyttjas 
av både den befintliga förskolan Klockarängen längre söderut och den tilltänkta förskolan i 
planförslaget.  

• Ytterligare en park- och aktivitetsyta föreslås i planens västra del i närhet till koloniträdgår-
darna.  

• Förskolans placering har flyttats från att ligga i västra delen av planområdet intill skogskullen 
till att ligga i planområdets norra del intill Gröna dalen och Hjortronvägen. Omplaceringen har 
gjorts för att möjliggöra en större förskolegård och för att underlätta lämning och hämtning 
utan att dra in trafik i det planerade bostadsområdet samt för att bristen på förskoleplatser är 
högre norr om planområdet. 

• Förskolebyggnadens BTA var i tidigare förslag c:a 1100 kvm och i nuvarande förslag c:a 1300 
kvm och förskolegårdens yta har ökat från c:a 1550 kvm till c:a 3000 kvm i nuvarande förslag. 
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• En dagvattendamm föreslås i Gröna dalen i närhet till den planerade bebyggelsen för att rena 
och ta hand om dagvattnet från planområdet.  

• En siktlinje upp mot Ekhammars gård i öster från skogskullen har förstärkts genom huskrop-
parnas placering och genom möjlighet till fortsatt gång- och cykelkommunikation genom om-
rådet som en förlängning av befintlig gång- och cykelväg från andra sidan dalen. På så sätt får 
den nya bebyggelsen en naturlig koppling till bebyggelsen kring Ekhammars gård, samtidigt 
som det är en gest som lyfter fram Ekhammars gårds betydelse i områdets historia.  

 
 Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. 

 

Underlagsmaterial 
Kopior av inkomna yttranden under samrådet. Materialet går att beställa från kommunens Planavdel-
ning. 
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Kungsängen     nr. 0801 

 

Bakgrund till detaljplanearbetet 
Kommunstyrelsen gav den 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängen-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande. 
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10). 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 nya bostäder för del av 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 
1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269, i Gröna dalen. Den dominerande 
bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4-5 våningar som i placering och storlek samverkar med 
marklutningen och vegetationen på platsen. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av småhus i 2 
plan och en förskola föreslås i planområdets nordöstra del.  

Förutom ett bostadstillskott och en förskola föreslås en ny gata från Hjortronvägen söderut ner till en 
vändslinga. 

Målet med detaljplanen är också att tillkommande bebyggelse anpassas till Gröna dalens landskap och 
omgivande bebyggelse.  

Syftet är också att dagvattenhanteringen med rening och fördröjning kommer att kunna skötas helt 
inom planområdet så att de vattenmängder som idag lämnar området förblir desamma efter det att 
området är utbyggt, dels genom s.k. raingardens på kvartersmark dels genom en dagvattendamm 
förlagd på allmän platsmark i planområdets sydöstra del. 

 

Hur samrådet har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 84 att sända ut förslag till detaljplan för 
Tibbleängen Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801, på samråd enligt reglerna för normalt 
planförfarande, ÄPBL [1987:10] 

Detaljplaneförslaget var inledningsvis från den 8 juni till den 19 augusti 2016 utsänt för 
samråd och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter med flera enligt 
remisslista och fastighetsförteckning. Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i 
kommunhuset i Kungsängens centrum samt på kommunens webbplats (www.upplands-
bro.se/tibbleangen). Samrådet annonserades i Bålsta-Upplands-Bro-Bladet den 9 juli 2016 
och i Mitt i Upplands-Bro den 5 juli 2016. 

Samrådstiden för detaljplaneförslaget förlängdes senare till den 23 september 2016. Detta 
efter att en ny bedömning av tiden för samråd gjordes med tanke på semestertider etc. Av 
samma anledning hölls även ett extra samrådsmöte den 14 september 2016. 

 

Hur utställningen har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2018 § 6 att sända ut förslag till detaljplan för Tibbleängen 
Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801 på utställning enligt reglerna för normalt planförfarande, ÄPBL 
[1987:10]. 

Detaljplaneförslaget var under tiden 20 februari 2018 – 20 mars 2018 utsänt för utställning och 
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på Kungsängens centrum, i Brohuset samt på kommunens 
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webbplats (www.upplands-bro.se/tibbleangen). Utställningen kungjordes i Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet den 2018-02-13 samt annonserades i Upplands-Bro bladet den 2018-02-10 och i 
Mitt i Upplands-Bro den 2018-02-13. 

I maj 2018 var planen uppe för antagande, och den återremitterades med medskicket att se över 
förskolan och byggnadshöjder.  

 

Inkomna yttranden, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 32 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
3 yttranden efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden behandlas på samma sätt som de yttranden 
som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2018-03-23. 

2 Lantmäteriet inkom 2018-03-15.  

3      Trafikverket                                                      inkom 2018-03-20. 

4      Polismyndigheten                                                           inkom 2018-02-28. 

Kommunala nämnder 

5 Utbildningsnämnden inkom 2018-03-01. 

6      Kultur- och fritidsnämnden                                            inkom 2018-03-14. 

7      Tekniska nämnden                                           inkom 2018-04-09. 

Övriga remissinstanser 

8 Norrvatten  inkom 2018-02-20. 

9      E.ON Värme Sverige AB                                  inkom 2018-02-22. 

10           E.ON Elnät Stockholm AB                                            inkom 2018-03-12. 

11     Brandkåren Attunda                                                 inkom 2018-03-19. 

12     FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen  inkom 2018-03-20. 

13     Svenska Kraftnät                                               inkom 2018-03-20. 

14    Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting  inkom 2018-03-20. 

Fastighetsägare m.fl 

15 Fastighetsägare 1   inkom 2018-02-22. 

16      Fastighetsägare 2 och Fastighetsägare 3               inkom 2018-03-18. 

17      Fastighetsägare 4 och Fastighetsägare 5                      inkom 2018-03-18. 

18           Fastighetsägare 6 och Fastighetsägare 7                      inkom 2018-03-19. 

19     Fastighetsägare 8 och Fastighetsägare 9            inkom 2018-03-19. 

20     Fastighetsägare 10                                           inkom 2018-03-19. 

21           Fastighetsägare 11                                                    inkom 2018-03-19. 

22          Fastighetsägare 12 och Fastighetsägare 13                     inkom 2018-03-20. 
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23    Fastighetsägare 14                                                         inkom 2018-03-20. 

24    Fastighetsägare 15, 16 samt Fastighetsägare 17, 18        inkom 2018-03-29. 

Övriga (ej sakägare) 

25 Privatperson 1    inkom 2018-02-15. 

26      Stockholms-Näs Hembygdsförening               inkom 2018-03-13. 

27      Privatperson 2, 3 samt 4                                                inkom 2018-02-15. 

28      Privatperson 5                                                        inkom 2018-03-19. 

29      Privatperson 6 och 7                                     inkom 2018-03-19. 

30      Privatperson 8                                               inkom 2018-03-20. 

31     Privatperson 9 och 10                                      inkom 2018-03-20. 

32     Privatperson 11                                             inkom 2018-03-20. 

 

 

Inkomna yttranden med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Tibbleängen (Kungsängens-Tibble 
1:470 m.fl). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens 
utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes 
rangordning. För den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga 
yttrandena som kan erhållas från kommunen. 

I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens kommentarer. 

 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2018-03-23  

1.1 Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att det är nödvändigt att ha en långtgående 
fördröjning och rening av dagvattnet inom planområdet. Länsstyrelsen efterfrågar information 
om recipient av dagvatten från området och status för denna och att denna information läggs till 
i planbeskrivningen.    

1.2 För de föreslagna åtgärderna för fördröjning av dagvatten önskar länsstyrelsen en tydligare 
information om skötsel av dessa samt placering och hur den ska säkras upp i plankartan och 
planbeskrivningen.  

1.3 Länsstyrelsen anser att det avskärmande diket som ska anläggas vid gång- och cykelvägen för 
att undvika översvämningsrisken behöver regleras med planbestämmelse i plankartan. 

Kommentar 

1.1 Kommunens planavdelning har lagt till information om recipienten i planbeskrivning och 
dagvattenutredning.   

1.2 I planbeskrivningen beskrivs att raingardens och dagvattendamm bör anläggas och skötas 
enligt de individuella förutsättningar som dessa får. Enligt studier vid SLU framhålls vikten av 
att raingardens utformas och sköts efter den individuella raingardens förutsättningar. 
Dagvattendammen kommer övergå till kommunalt huvudmannaskap och skötselprogram tas 
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fram i samband med att dammen anläggs. Enligt kommunens rutiner upphandlas 
skötselprogram för dammen av samma utförare som anlägger den. 

1.3 Plankartan har justerats med en bestämmelse för diket och på så sätt säkra dess position.  

 

2  Lantmäteriet  inkom 2018-03-15  

2.1 Grundkartan måste kompletteras med rättighetsbeteckningar samt med koordinater utifrån 
gällande koordinatsystem, vilket saknas i nuläget. Synpunkten kvarstår sedan samrådsskedet. 

2.2 Lantmäteriet önskar att kommunen förtydligar i genomförandebeskrivningen vad som gäller vid 
inlösen av mark, vilka delar som berörs av sådan inlösen samt vem som ansvarar för kostnader 
kopplade till förrättningar för att möjliggöra planens genomförande.  

2.3 I genomförandebeskrivningen behöver det förtydligas vad som avses med fastighetsbildning 
och vem som ska ansöka om dessa som är nödvändiga för planens genomförande. 

2.4 Lantmäteriet anser att kommunen bör beskriva exploateringsavtalet för tydlighetens skull även 
om det i äldre lagstiftning (SPS 1987:10) inte är nödvändigt.  

Kommentar 

2.1 Kommunens planavdelning noterar synpunkten och har reviderat plankartan och 
planbeskrivningen med en synkroniserad information. Fyra koordinatpunkter har lagts in i 
plankartan. 

2.2 Genomförandebeskrivningen har reviderats med efterfrågad information.  

2.3 Avsnittet omarbetats och gjorts tydligare efter Lantmäteriets önskemål och beskriver tydligare 
vem som ska ansöka om framtida lantmäteriförrättningar samt bekosta dessa. 

2.4 Kommunens planavdelning noterar synpunkten. 

 

3 Trafikverket   inkom 2018-03-20  

3.1 Trafikverket har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar 

3.1 Kommunens planavdelning tackar för svar på remissen.  

 

4 Polismyndigheten  inkom 2018-02-28  

4.1 Polismyndigheten har inga synpunkter på planförslaget men önskar påminna om att arbeta för 
en tryggare miljö redan vid byggnation av området genom att tänka på oskyddade trafikanter 
vid utformning av trafiklösningar samt arbeta med trygghetsfrågor genom att undvika 
skymmande växtlighet och jobba med belysning i området.  

Kommentar 

4.1 Kommunens planavdelning tackar för svar på remissen och förslag gällande fortsatt arbete 
med trygghetsfrågor.  

 

 

Kommunala nämnder 

5 Utbildningsnämnden   inkom 2018-03-01 
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5.1 Utbildningskontoret har varit med i processen kring planens framtagande där hänsyn har tagits 
till Utbildningsnämndens tagna ramprogram, Framtidens förskola och skola i Upplands-Bro 
kommun och har inga specifika invändningar mot detaljplaneförslaget.  

5.2 Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets bästa. 

Kommentar 

5.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.  

 

6 Kultur- och Fritidsnämnden   inkom 2018-03-14 

6.1 Kultur- och Fritidsnämnden anser att kommunens planavdelning inte har tagit tillräckligt stor 
hänsyn till nämndens tidigare yttrande daterat 2016-09-13 och anser att även om förslaget 
innebär stora förbättringar så kommer byggnadernas volymer utgöra ett hinder från att fritt 
kunna vistas i Gröna dalen.  

6.2 Förslaget har inte anpassats till platsen kulturvärden som återfinns längs med Gröna dalen på 
Ekhammars gård och kyrkans fastighet och anser att förslaget ska omarbetas för att få en bättre 
samklang med resterande planerade områden längs Gröna dalen som Ekhammars gård och 
Rankhus. 

6.3 Privatiseringen av området hindrar från en fri vistelse och rörelse i Gröna dalen. 

6.4 Sammanfattningsvis anser Kultur- och fritidsnämnden att det inte går att bevara de naturvärden 
och kulturhistoriska miljöer som finns i Gröna Dalen idag med den förslagna detaljplanen. 

Kommentar 

6.1 Området för förslaget är utpekat som ett utvecklingsområde i Upplands-Bros Översiktsplan 
2010 och ligger i linje med den planeringsinriktning som kommunen har beslutat om.  

6.2 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. 

6.3 Även om förlaget innebär ett ianspråktagande av mark i Gröna dalen har flera förbättringar 
inom Gröna dalens lagts till för att göra den till en tryggare och mer lättillgänglig plats med 
fler rekreativa värden än vad som finns på platsen idag. Kommunens planavdelning ser för sig 
att Gröna dalen i anslutning till projektområdet kommer bli en mötesplats och en trygg 
passage för de som nyttjar denna del av Gröna dalen. Sedan våren 2017 har ett internt arbete 
inom kommunens samhällsbyggnadskontor pågått för att se över Gröna dalen och hur denna 
viktiga plats ska förstärkas som tillgång i Kungsängen.  

6.4 I naturvärdesinventeringen, Ekologigruppen 2018-01-08, beskrivs platsen ha ett visst 
naturvärde, klass 4. Inga naturvärden klass 1har påträffats i inventeringen. Med en korrekt 
utformning kan dagvattendammen bidra till en ökad mångfald av arter i området. Kommunens 
planavdelning noterar ställningstagandet. 

 

7 Tekniska nämnden  inkom 2018-04-09 

7.1 Nämnden ser positivt på anläggandet av en gång- och cykelväg men den behöver vara minst 3,5 
meter bred till skillnad mot 2,5 som redovisats i planhandlingarna.  

7.2 Vid projektering av gatorna behöver hänsyn tas till snöröjningsfordon, lutning på mark och 
samverkan med vegetation.  

7.3 Nämnden anser att den föreslagna parkeringsnormen på 0,5 är för lågt för att skapa en 
fungerande parkeringssituation i området. De anser vidare att det är positivt med 
parkeringsnorm på 3 cyklar per bostad. 

7.4 Vid planering av nya busshållsplatser ska Trafikförvaltningen konsulteras. 



7(18) 

 

 

Detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) Utställningsutlåtande 
Kungsängen     nr. 0801 

7.5 Tekniska nämnden ser positivt på att det i planen finns utrymme för avfallshantering och 
källsortering inom området. Vidare anser Tekniska nämnden att det är bra att mat- och restavfall 
ska lösas inom fastigheten och ska finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll, samt 
att sophantering ska lösas på kvartersmark. 

7.6 Nämnden ser positivt på dagvattenlösningen i form av en dagvattendamm. Dagvattendammen 
ligger dock innanför planområdet men i dagvattenutredningens sammanfattning och slutsats står 
det att dammen ligger utanför planområdet.  

7.7 Siffror i dagvattenutredningen och planbeskrivningen stämmer inte överens. 

7.8 Eftersom det inom verksamhetsområdet råder avtalsförbud för VA-huvudmannen gäller VA-
taxan automatiskt. Alla hänvisningar till VA-avtal måste därför bort i 
genomförandebeskrivningen. 

7.9 Det står i planbeskrivningen att området ska anslutas till kommunens VA-nät och 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp (under rubriken Vatten och avlopp på s 21). Området 
ligger dock redan innanför verksamhetsområdet för kommunalt VA. 

Kommentar 

7.1 Planhandlingarna har reviderats och anpassats till nämndens önskemål. 

7.2 Kommunens planavdelning noterar detta. 

7.3 Ett av de syften som finns med att planera för bostäder i ett kollektivnära läge är att skapa 
förutsättningar för att kunna leva en livsstil med ett lågt bilberoende. För att uppmuntra 
denna livsstil har en generös parkeringsnorm för cyklar införts med 3 cyklar per lägenhet. Då 
det finns flera byggrätter för parkeringar i planen stängs inte möjligheterna att ha en bilpool i 
området. 

7.4 Kommunens planavdelning noterar detta. 

7.5 Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 

7.6 Skrivelsen i dagvattenutredningen har reviderats för att förtydliga att dagvattendammen 
ligger inom planområdet och inte utanför. 

7.7 Siffrorna har setts över och är nu reviderade till korrekta uppgifter. 

7.8 Skrivelserna i genomförandebeskrivningen har reviderats och uppfyller de krav som nämnden 
ställer. 

7.9 Formuleringen har ändrats till ”kopplas på” för att förtydliga att det nya området ska 
kopplas på det idag existerande nätet intill planområdet.  

 

Övriga remissinstanser 

8 Norrvatten   inkom 2018-02-20 

8.1 Norrvatten önskar en dialog med exploatören innan byggnationerna sätter igång för att 
säkerställa att det inte föreligger konflikter med planerade arbeten för Norrvattens ledningar I 
Kungsängen.  

Kommentar 

8.1 Kommunens planavdelning noterar detta.  

 

 

 



8(18) 

 

 

Detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) Utställningsutlåtande 
Kungsängen     nr. 0801 

9 E.ON Värme Sverige AB   inkom 2018-02-22 

9.1 Befintlig fjärrvärme finns i utkanten av området. Hänsyn måste tas till befintlig fjärrvärme vid 
byggnation. 

Kommentar 

9.1 Kommunens planavdelning noterar detta.  

 

10 E.ON Elnät Stockholm AB   inkom 2018-03-12 

10.1 Ett E område är avsatt för transformatorstation i plankartan, från transformatorstation skall ett 
brandskyddsavstånd på minst 5m upprätthållas till brännbarbyggnad eller brännbart upplag, 
närliggande markanvändning har + markering vilket innebär att mindre byggnader får uppföras, 
+ bestämmelsen bör kompletteras med att ”vid uppförande av mindre byggnader skall 
brandskyddsavstånd till transformatorstation beaktas”. 

Kommentar 

10.1 För att säkerställa att brandskyddsnormen efterlevs har korsmarken i plankartan ersatts av 
gata i plankartan.  

 

11 Brandkåren Attunda  inkom 2018-03-19 

11.1 Brandkåren Attunda vidhåller sedan samrådet att det med fördel bör framgå av 
planbeskrivningen att konventionellt system för brandvatten behöver ordnas. Även att det 
föreligger begränsningar av möjligheterna till att använda räddningstjänstens stegar som del av 
byggnaders utrymningslösning bör med fördel framgå. 

Kommentar 

11.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.   

 

12 FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen  inkom 2018-03-20 

12.1 Förpacknings- och Tidningsinsamlingen rekommenderar att det i detaljplanen för ett så stort 
område/antal lägenheter etc tas med yta för publik källsortering; då FTI:s erfarenhet är att det 
inte i tillräcklig omfattning införs källsortering inom fastigheter och det är svårt att i efterhand 
hitta plats och erhålla bygglov för publik källsortering om detta saknas i detaljplanen. 

Kommentar 

12.1 I plankartan för Tibbleängen har cirka 700 kvadratmeter försetts med planbestämmelse som 
tillåter avfallshantering. Sorteringssystem med uppdelning för flera olika material kommer 
användas som standard för att möta upp krav om möjligheter till sortering i närmiljön.  

 

13 Svenska Kraftnät   inkom 2018-03-20 

13.1 Svenska kraftnät har ingenting att erinra mot upprättat förslag. 

Kommentar 

13.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet.  
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14 Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting  inkom 2018-03-20 

14.1 Trafikförvaltningen önskar att en kontakt etableras mellan dem och exploatör för att säkerställa 
att busstrafiken påverkas minimalt under byggtiden. 

14.2  Parkeringsfickorna längs med Hjortronvägen behöver vara 2,5 meter breda för att följa 
riktlinjer för parkering intill bussgata. 

Kommentar 

14.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 

14.2 Plankartan har reviderats och parkeringarna har utökats med 0,5 meter för att tillmötesgå 
kravet för parkeringar invid bussgata.  

 

 

 Fastighetsägare 

15 Fastighetsägare 1  inkom 2018-02-22 

Fastighet xxxx  

15.1 Anser att exploateringen av Tibbleängen helst inte bör genomföras. Om projektet genomförs 
bör det inte bebyggas med mer än maximalt 100 bostäder. 

15.2 Det angivna parkeringstalet på 0,5 bil per bostad som anges i planbeskrivningen är för lågt, 
barnfamiljer behöver en bil för att ta sig till affär och göra inköp. 

Kommentar 

15.1 Att exploatera på Tibbleängen är linje med kommunens översiktsplan från 2010. Kommunens 
planavdelning noterar ställningstagandet.  

15.2 Se tidigare kommentar 7.3.  

 

16 Fastighetsägare 2 och 3    inkom 2018-03-18 

Fastighet xxxx 

16.1 Anser att förslaget omfattar för hög exploateringsgrad med för höga hus som tar för stor del av 
Gröna dalen i anspråk. Minska in planområdet 100 meter från öst och tillåt maximalt två 
våningar på de hus som byggs i området. 

16.2 Vidare vidhålls att parkeringstalet i området är för lågt. 

16.3 Platsen där man tänker bygga på ligger mitt bland fornminnen och äldre kultur med kyrkan och 
klocktorn och massa runstenar. Dessa värden bör vara tongivande när exteriören på husen ska 
bestämmas. 

16.4 Säkerställ att bussgatan förblir stängd för genomfartstrafik för bilar. 

16.5 Ta till vara på möjligheten att göra Gröna dalen till ett fantastiskt landmärke, ett grönområde 
som är väl omhändertaget av en kommun som värdesätter parkmiljö, lekplatser och trafikfria 
områden. Genom att värna om Gröna dalen och värdesätta och bevara alla de unika kvaliteter 
som den har kan kommunen skapa en plats för rekreation och naturupplevelse. Nya bostäder 
måste komma till men dessa bör placeras i områden där exploatering redan pågår. 

Kommentar 

16.1 Kommunens planavdelning noterar åsikten. 

16.2 Se tidigare kommentar 15.2. 
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16.3 Siktlinjer och gångstråk har planerats för att tillgängliggöra och åskådliggöra 
fornminneskullen. Bebyggelsen har anpassats till höjderna och följer sluttningen i Gröna 
dalen. För att möjliggöra en arkitektoniskt kreativ tolkning av anpassningen till kulturmiljön 
har gestaltningsprogrammet en brett spann på material som kan knyta an till putsen på 
Ekhammars gård och kyrkan, träfasad på Klocktornet och tegelfasader på Tibble torg. 

16.4 Hjortronvägen kommer endast öppnas för biltrafik in- och ut från området i detta arbete, även 
trafik till och från förskolan kommer använda den del av gatan som öppnas för biltrafik. 

16.5 Se tidigare kommentar 6.3 och 15.1. 

 

17 Fastighetsägare 4 och 5  inkom 2018-03-18 

Fastighet xxxx 

17.1 Att bebygga området med höghus upp till fem våningar höga disharmonierar med Gröna dalens 
ekologiska värden. Bebyggelsen bör vidare orienteras i väst-östlig riktning för att inte bryta av 
mot tidigare bebyggelse i Gröna dalen. Maximalt tre våningar bör tillåtas för att passa in med 
övrig bebyggelse i området samt minska trafikbelastningen i området. 

17.2 Förskolan bör flyttas ner några meter söderut och förses med säkert staket för att minimera 
risken för olyckor.  

17.3 Den föreslagna gångvägskorsningen med Hjortronvägen i nordvästra området intill "Kullen" 
kommer att medföra ökade olycksrisker. 

17.4 Fastighetsägarna anser att kommunen bör genomföra en grundlig samhällsekonomisk analys för 
att säkerställa att rätt beslut tas i frågan om att bebygga delar av den naturmark som projektet tar 
i anspråk. 

Kommentar 

17.1 Att bebygga området med högre bebyggelse knyter an till den högre bebyggelse som finns i 
Tibble. Längst ner i anslutning till Gröna dalen anpassas höjden på byggnaderna till två 
våningar för att knyta an till övrig bebyggelse som ligger i anslutningen till Gröna dalen. Se 
även tidigare kommentar 15.1. 

17.2 Utbildningskontoret har medverkat i framtagandet av detaljplanen och anser att den verkar 
för barns bästa. 

17.3 Illustrationsplanen har reviderats och den föreslagna övergången har tagit bort med hänsyn 
till trafiksäkerhet. 

17.4 Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 

  

18 Fastighetsägare 6 och 7  inkom 2018-03-19 

Fastighet xxxx 

18.1 Anser att platsen ska lämnas obebyggd då den tillför många värden för de människor som redan 
bor i anslutning till Gröna dalen. 

18.2 Hänvisar till kommunens grönplan och menar på att det inte finns beslut som medger avsteg 
från denna. ”Utveckla hela Gröna dalen till en riktig stadsdelspark med naturkaraktär genom att 
utveckla den befintliga karaktären av ängs- och hagmark och göra den mer tillgänglig samt 
rekreativ”. 

18.3 Tycker att materialet i planen för Tibbleängen är missvisade som visar ett oexploaterat område 
öster om detta område, Ekhammars gård. Eftersom det pågår planering av Ekhammars gård 
kommer Gröna dalen krympas ihop till obefintlig när de två områdena möts. 
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18.4 Tror vidare att planerna på Ekhammars gård kommer leda till att Hjortronvägen kommer öppnas 
för biltrafik när den planen genomförs. 

18.5 Påpekar att siffrorna i trafikbullerutredningen stämmer inte överens med verklighetens tidtabell 
gällande antalet turer per dag.  

18.6 Påpekar att den förorenade luften blir stående i området till följd av inversion vintertid och 
kommer därmed verka negativt på människors hälsa.  

18.7 Anser att parkeringstalet på 0,5 i området är för lågt och är orolig att denna låga norm kommer 
medföra trafik och parkeringskaos i området och de angränsande områdena. 

Kommentar 

18.1 Kommunen noterar åsikten. Se tidigare kommentar 6.1. 

18.2 Kommunens grönplan är ett strategiskt dokument som ska fungera vägledande i utvecklingen 
av kommunen. Grönplanen har inte samma juridiska status som en detaljplan och därmed 
behövs inga specifika beslut för att frångå grönplanen eller att genomföra åtgärder enligt den. 
Inom kommunen pågår sedan våren 2017 ett arbete med att utveckla den stadsdelspark som 
grönplanen beskriver. 

18.3 Arbetet med Tibbleängen samordnas med såväl arbetet med Ekhammars gård som Gröna 
dalens arbetsgrupp. Syftet med detta nära samarbete är just att säkerställa att Gröna dalen 
inte byggs bort utan att de rekreativa värdena och tryggheten i Gröna dalen ökar. 

18.4 För att ordna en bra trafiklösning för Tibbleängen krävs att Hjortronvägen delvis öppnas upp 
för biltrafik. Arbetet med Ekhammars gård har inte kommit tillräckligt långt i processen för 
att veta hur trafiken kommer att lösas inom det området och vad konsekvenserna av det blir. 

18.5 Kommunens planavdelning tackar för påpekandet och revideringar har gjorts i 
trafikbullerutredningen med hänsyn till dessa uppgifter. 

18.6 Enligt SMHI:s experter och forskare inom luftmiljöforskning är inversion (begränsning av den 
vertikala luftrörelsen) i atmosfären ett relativt vanligt förekommande fenomen. Fenomenet 
bidrar inte till fara för människors hälsa så länge det inte finns några stora utsläppskällor i 
närheten. Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska 
överskridas i planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns 
inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna 
gaturum (alternativt tunnlar). 

18.7 Se tidigare kommentar 15.2. 

 

19 Fastighetsägare 8 och 9   inkom 2018-03-19 

Fastighet xxxx 

19.1 Önskar att området lämnas obebyggt. Om det måste byggas bör bebyggelsen begränsas till 
maximalt två våningar och orienteras i öst-västlig riktning.  

19.2 Den ökade trafikmängden kommer bidra till en försämrad livskvalitet för de som bor i 
anslutning till Gröna dalen idag. Även förskolans placering kommer lida av den ökade 
trafikmängden och denna bör därför flyttas in i området.  

Kommentar 

19.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet.  

19.2 Se tidigare kommentar 17.2. 
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20 Fastighetsägare 10  inkom 2018-03-19 

Fastighet xxxx 

20.1 Vi tycker att det fortfarande inverkar negativt miljömässigt och utseendemässigt på 
intilliggande bebyggelse och övrig natur p.g.a. höjden på husen, framför allt i norra delen vid 
Hjortronvägen. Samtliga flerfamiljshus bör begränsas till max 3 våningar, framförallt husen 
närmast Hjortronvägen. 

20.2 Samtliga flerfamiljshus borde vändas så att gavlarna står mot norr, för att få maximalt 
ljusgenomsläpp i området. Detta medför att placering av husen får bättre samklang med övrig 
bebyggelse/områden i ett större perspektiv. 

Kommentar 

20.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.  

20.2 Placering av byggnaderna har varit en central fråga i omarbetningen av förslaget från 
samråd till utställning. Riktningen på huskropparna har vridits om för att undersöka vilken 
placering som skapar de mest gynnsamma boendeförhållandena och genom att väga samman 
buller, siktlinjer och struktur i området har placeringen av byggnaderna slutligen hamnat i 
riktningen norr till söder.  

 

21 Fastighetsägare 11    inkom 2018-03-19 

Fastighet xxxx 

21.1 Vi tycker att det fortfarande inverkar negativt miljömässigt och utseendemässigt på 
intilliggande bebyggelse och övrig natur p.g.a. höjden på husen, framför allt i norra delen vid 
Hjortronvägen. Samtliga flerfamiljshus bör begränsas till max 3 våningar, framförallt husen 
närmast Hjortronvägen. 

21.2 Samtliga flerfamiljshus borde vändas så att gavlarna står mot norr, för att få maximalt 
ljusgenomsläpp i området. Detta medför att placering av husen får bättre samklang med övrig 
bebyggelse/områden i ett större perspektiv. 

Kommentar 

21.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen.  

21.2 Se tidigare kommentar 20.2.  

 

22 Fastighetsägare 12 och 13  inkom 2018-03-20 

Fastighet xxxx 

22.1 Den planerade bebyggelsen kommer att förvanska och förändra landskapsbilden på ett negativt 
sätt. 

22.2 Sänk hushöjden till max åtta meter och skapa fler och bredare siktlinjer mellan 
Järnåldersgravfältet och Gröna dalen för att harmonisera med befintlig bebyggelse och 
synliggöra Järnåldersgravfältet från Gröna dalen. 

22.3 På den upprättade detaljplanekartan bör maximalt antal våningar och total byggnadsarea vara 
tydligt utskrivet. 

Kommentar 

22.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

22.2 Se tidigare kommentar 16.3. 
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22.3 Eftersom det råder svårigheter att tolka våningsbegreppet i en bygglovsprövning väljs ofta det 
sättet att begränsa byggnaders storlek bort. Regeringen har tagit fram en rapport för att 
belysa svårigheterna med att tolka våningsbegreppet, Regeringsuppdrag- rapport 2014:4. 
Vidare har kommunens planavdelning medvetet valt att inte begränsa en specifik area utan 
har istället begränsat placeringen och ytan som går att bebygga för att på så vis säkerställa 
att bland annat viktiga siktlinjer säkras.  

 

23 Fastighetsägare 14     inkom 2018-03-20 

Fastighet xxxx 

23.1 Framhåller att han i första hand företräder det allmänna intresset i sin skrivelse. Med avstamp i 
kommunens Grönplan inleds ett resonemang om de värden som spolieras om planerna på att 
bebygga Tibbleängen realiseras. Platsen, som del i den större Gröna dalen, som är 
karaktärsbestämmande för Kungsängen och Brunna kommer att förstöras med tillskapandet av 
potentiellt otrygga, skuggiga områden, skymda siktlinjer samt intrång i värdefulla naturmiljöer.  

Kommentar 

23.1 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. I naturvärdesinventeringen, 
Ekologigruppen 2018-01-08, beskrivs platsen ha ett visst naturvärde, klass 4. Inga 
naturvärden klass 1 har påträffats i inventeringen. Se även tidigare kommentar 6.3 och 15.1.  

 

24 Fastighetsägare 15 och 16 samt Fastighetsägare 17 och 18  inkom 2018-03-29 

Fastighet xxxx samt fastighet xxxx 

24.1 Anser att planbeskrivningen behöver kompletteras avseende de solstudier som finns redovisade 
i planbeskrivningen gällande en som visar på solförhållandena runt vintersolståndet för att ge en 
korrekt och rättvis bild av situationen året om.  

24.2 Menar att den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för området är mycket bristfällig 
och baseras på ett felaktigt underlag. För att göra en korrekt bedömning gällande påverkan på 
området till följd av exploateringen i Tibbleängen bör en ny miljökonsekvensbeskrivning tas 
fram. 

24.3 Framför att exploateringen av marken kommer förvanska landskapsbilden och förstöra de höga 
kulturvärden som platsen har. De menar även att den föreslagna byggnationen strider mot 2 kap. 
6 § och 12 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900).  

24.4 Vill att förslaget anger en maximal högsta höjd om åtta meter, maximal byggnadsarea som får 
bebyggas samt reglering av form och färg på byggnaderna för att det inte ska dominera 
landskapsbilden. 

Kommentar 

24.1 De solstudier som tagit fram är vägledande och de tider och klockslag som finns 
representerade bör ge en tillräcklig bild av hur solljuset påverkas under året.  

24.2 Kommunens planavdelning drar slutsatsen att det som avses är behovsbedömningen. 
Behovsbedömningen är ett tidigt utredningsmaterial som syftar till att utreda de 
förutsättningar som platsen i dagsläget har. Utifrån de slutsatser som dras i denna tas 
ytterligare utredningar fram för att undersöka lämpligheten i att exploatera ett område. I 
detta fall har det efter behovsdömningen tagit fram en arkeologisk utredning samt en 
naturvärdesinventering.  

24.3 Kommunens planavdelning noterar åsikten men anser att förslaget uppfyller kraven i 2 kap.   
6 § (Paragrafen avser lämpligheten till bebyggelse på en plats sett till anpassning i 
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landskapet, hushållning av resurser och sett till säkerhet för människor m.fl.). 12 kap. 2 § 
(Paragrafen säger att Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god 
och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö) och ska alltså bevakas av kommunens 
byggnadsnämnd i bygglovskedet och vid eventuella utlåtanden. Kommunens planavdelning 
har inte fått några indikationer på att kraven i denna paragraf inte skulle varit uppfyllda. 

24.4 Kommunens planavdelning noterar detta. För att skapa riktlinjer till hur området bör 
utformas har ett gestaltningsprogram tagits fram för vägledning i utformning. Se även 
tidigare kommentar 22.3. 

 

Privatpersoner och övriga 
25 Privatperson 1    inkom 2018-02-15 

25.1 Anser att kommunen gjort ett mycket bra arbete med att omarbeta förslaget till detaljplan för 
Tibbleängen efter samrådet. 

25.2 Framför ett längre resonemang om politikens motiv att exploatera området och ifrågasätter 
viljan att bygga fler bostäder i kommunen.  

Kommentar 

25.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

25.2 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. 

 

26 Stockholms-Näs hembygdsförening     inkom 2018-03-13 

26.1 Föreningen anser att området som tas i anspråk utgör en viktig del av det skådespel som vittnar 
om samhällets framväxt de senaste 1000 åren och förstör det samband som går att se mellan 
gravkullen, kyrkan, klockstapeln och hembygdsgården.  

26.2 Vidare menar föreningen att bebyggelsen av platsen bör utgå helt till förmån av utvecklingen av 
Gröna dalen till en natur eller parkmiljö som förstärker Gröna dalen.  

Kommentar 

26.1 Kommunens planavdelning noterar yttrandet. 25 meter bebyggelsefritt område har lagts in 
från gravkullen och en passage har lagts ut intill kullen för att öka tillgängligheten till kullen. 
Se tidigare kommentar 6.1 och 16.3. 

26.2 Se tidigare kommentar 6.3. 

 

27 Privatperson 2, Privatperson 3 och Privatperson 4  inkom 2018-02-15 

27.1 Med tanke på det intilliggande ekologiskt odlade koloniområdet där ett hundratal kolonister 
odlar grönsaker, bär, potatis och blommor och som gärna säljer av sitt överflöd skulle det vara 
en bra idé att ha en mindre handelsplats på den rosa ytan som markerats på illustrationsplanen. 
Det vore även en bra plats för att ha loppmarknad, något som saknas idag. Många skulle också 
uppskatta en boulebana på lite närmare plats än den som finns vid Lillsjön. 

Kommentar 

27.1 Kommunens planavdelning tackar för förslagen och lämnar öppet vilka aktiviteter som 
kommer finnas på ytan i framtiden. En bra plats för tillfällig marknad kan vara på 
förskolegården där en marknad kan anordnas för flera lokala producenter vid angivna 
tillfällen. 
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28 Privatperson 5  inkom 2018-03-19 

28.1 Vill markera vikten av att ett stopp för genomfartstrafik bibehålles på Hjortronvägen. Som 
boende vid Byggdegårdsvägen upplevs redan buller och höga farter som ett problem utan 
ytterliggare genomfartstrafik. Detta gäller även efter eons grävarbeten. 

Kommentar 

28.1 Kommunen noterar yttrandet. Hjortronvägen kommer delvis öppnas för att möjliggöra trafik 
till och från det nya området. Se tidigare kommentar 16.4 och 18.4. 

 

29 Privatperson 6 och Privatperson 7  inkom 2018-03-19 

29.1 Anser att förslaget i sin nuvarande utformning innehåller för höga byggnader för att det ska 
harmonisera med platsen. Om platsen ska bebyggas alls bör det ske med byggnader om 
maximalt två våningar. Om platsen bebyggs med högre byggnader än två våningar bör dessa 
placeras så långt söderöver i planområdet som möjligt och att husen orienteras i syd-nordlig 
riktning och inte i den föreslagna öst-västliga. 

29.2 Menar att en förskola inte bör läggas intill en bussgata. Att det inte planeras för en skola i 
området är grundat i en bristfällig planering för framtida behov. 

29.3 Istället för att bygga sönder Gröna dalen och förstöra de natur- och kulturvärden som idag finns 
på platsen bör kommunen värna om denna plats och arbeta för att omvandla den till ett härligt 
parkområde med en trädallé i anslutning till Hjortronvägen. Värna om de naturvärden som finns 
kvar och bibehåll den natursköna karaktär som platsen har idag istället för att försöka skapa en 
stadsmässighet i området. 

Kommentar 

29.1 Kommunen noterar ställningstagandet. Se tidigare kommentar 15.1 och 17.1. 

29.2 Se tidigare kommentar 17.2. 

29.3 Se tidigare kommentarer 6.3 och 6.4. 

 

30 Privatperson 8  inkom 2018-03-20 

30.1 Anser att det är högst olämpligt att bebygga denna plats med hänsyn till de kulturhistoriska 
värden som platsen har. Med Ekhammars gård och kyrkan i anslutning är det viktigt att det som 
återstår av dalen efter en viss exploatering under 1950-1960-talet bevaras. 

30.2 Bebyggelsen som det planeras i området är i alltför stor skala, det skulle dominera 
landskapsbilden totalt. Bostäderna bör begränsas till maximalt 3 våningar och förskolan till 1 
våning. 

30.3 Påpekar att tidigare planarbeten i området, i Ekhammars gård, har upphävts av Länsstyrelsen till 
följd av brist på anpassning till kulturmiljön och ser att en liknande utveckling i detta projekt 
kan utspelas. 

30.4 Kommunen bör se allvaret i Kyrkans förfrågan om att utöka begravningsplatsen då detta är ett 
växande behov. 

30.5 Gröna dalen som plats bör planeras och utredas innan fler projekt realiseras i anslutning till 
dalen.  

Kommentar 

30.1 Se tidigare kommentar 6.1. 

30.2 Kommunens planavdelning noterar ställningstagandet. Se tidigare kommentar 15.1 samt 17.1. 
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30.3 Kommunens planavdelning noterar synpunkten. 

30.4 Kommunen är medveten om kyrkans önskemål om att kunna expandera för att ordna med fler 
gravplatser. Att utöka kyrkogården norröver mot Tibbleängen är mindre lämpligt med hänsyn 
till de dagvattenarbeten som behöver göras för att få bukt med den dagvattenproblematik som 
idag finns i Gröna dalen.  

30.5 Se tidigare kommentar 6.3. 

 

31 Privatperson 9 och Privatperson 10  inkom 2018-03-20 

31.1 Anser att planbeskrivningen tillhörande detaljplanen för Tibbleängen innehåller felaktiga 
slutsatser. Att området skulle stärka allmänhetens möjlighet att röra sig genom området och att 
befintliga gång- och cykelvägar stärks anses direkt felaktigt, bebyggelsen bidrar i själva verket 
till att det öppna landskapsrummet som kännetecknar Gröna dalen byggs igen till en smal 
passage som minskar områdets nuvarande värde i form av ett öppet landskapsrum som erbjuder 
gröna och ostörda rekreationsytor. 

31.2 Med den ökade trafiken till området, framförallt till förskolan, kommer ljudbilden i Gröna dalen 
förändras till det sämre. Infart till området borde istället ordnas från Tibble torg eller direkt efter 
kullen. 

Kommentar 

31.1 Kommunens planavdelning noterar skrivelsen. Se tidigare kommentar 6.3. 

31.2 Enligt den trafikbullerutredning som tagit fram för planarbetet, Trafikbuller 2018-03-26, 
understiger bullrets ekvivalenta nivå cirka 10 meter in i Gröna dalen från Hjortronvägen 50 
dB. Bullret i Gröna dalen kommer inte påverkas nämnvärt enligt denna rapport.  

 

32 Privatperson 11  inkom 2018-03-20 

32.1 Anser att förskolan ska placeras längst in i området, längst söderut, för att skapa en tryggare och 
mer hälsosam miljö för barnen. Att placera förskolan bredvid bussgatan medför en ökad mängd 
gifter i form av utsläpp från busstrafiken. 

Kommentar 

32.1 Se tidigare kommentar 17.2. 

 

 

Resultat av utställningen  
Ändringar i planförslaget 

I maj 2018 var planen uppe för antagande, och den återremitterades med medskicket att se över 
förskolan och byggnadshöjder.  

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter utställningen: 

 Planområdet har utvidgats och omfattar nu även ett område alldeles norr om Hjortronvägen. 
 Bebyggelsen är nu lägre, med fler småhus än tidigare. 
 Gatusektionen på Hjortronvägen har förändrats och parkeringsfickorna har breddats.  
 För att förenkla bygglovshandläggningen har planbestämmelser om parkering på korsmark 

lagts till där parkering ska kunna ordnas. 
 E-området har flyttats. Prickmark runt omkring för att undvika brandrisk runt stationen.  
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 En mindre yta naturmark har lagts till i anslutning till det nytillkomna gatuområdet. 
 Det är angett på plankartan inom vilket avgränsade område dagvattendammen ska ligga. 
 Förskolan är borttagen ur planförslaget. 
 Planbestämmelse om dagvattendike har lagts till på plankartan. 
 Gång- och cykelbanan som löpte invid kullen är borttagen. 
 Reviderad information om dagvatten och miljökvalitetsnormen har lagts till i 

planbeskrivningen. 
 Bestämmelse B eller BC1 gäller för alla bostäder i området. 

 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit.  

Förvaltningen bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter utställning är av en 
sådan omfattning att en ny utställning av planförslaget behöver göras. 

 

Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller 
utställning framfört synpunkter som inte tillgodosetts: 

Sakägare samt miljöorganisationer med talerätt: 

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 

Fastighetsägare 1 

Fastighetsägare 2 

Fastighetsägare 3 

Fastighetsägare 4 

Fastighetsägare 5 

Fastighetsägare 6 

Fastighetsägare 7 

Fastighetsägare 8 

Fastighetsägare 9 

Fastighetsägare 10 

Fastighetsägare 11 

Fastighetsägare 12 

Fastighetsägare 13 

Fastighetsägare 14 

Fastighetsägare 15 

Fastighetsägare 16 

Fastighetsägare 17 

Fastighetsägare 18 

Fastighetsägare 19 

Fastighetsägare 20 

Fastighetsägare 21 

Fastighetsägare 22 

Fastighetsägare 23 

Fastighetsägare 24 

Fastighetsägare 25 

Fastighetsägare 26 

Fastighetsägare 27 

Fastighetsägare 28 

Fastighetsägare 29 

Fastighetsägare 30 

Fastighetsägare 31 

Fastighetsägare 32 

Boende 1 

Boende 2 

Boende 3 

Boende 4 

Boende 5 

Boende 6
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UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE  

(inför Utställning 2) 

 

Detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) Utställningsutlåtande 
Kungsängen     nr. 0801 

Ej sakägare samt remissinstanser utan talerätt: 

Med anledning av att personuppgifter ej publiceras på kommunens webbplats har informationen om 
vilka yttranden som ej tillgodosetts tagits bort. 

 

Underlagsmaterial 

 Kopior av inkomna yttranden under utställningen.  

 Samrådsredogörelse, daterad 2018-01-16  

 Kopior av inkomna yttranden under samrådet 
 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 2018-04-09, reviderad 2020-01-15, av 

Planavdelningen 

 

 

 

Henric Carlson     

Planchef                                      Madeleine Nilsson   Johan Sjöstrand  

                             Planarkitekt    Projektledare exploatering 

 

                   Viktoria Söderman 

                                                    Planarkitekt 

 



 
1 (1) 

REMISSLISTA 

 

  

Upplands-Bro kommun Telefon 08-58169000  Bankgiro 5420-3674 

Furuhällsplan 1 Fax 08-58169240 Org. nr 01-212000-0100 

196 81 Kungsängen kommunstyrelsen@upplands-bro.se www.upplands-bro.se 

 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-24  KS 15/0024    
   

Remisslista för utställning 2 av 
Förslag till detaljplan för 

Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.),, nr 0801  
Kungsängen  

Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning daterad 2020-02-17  

samt 

Länsstyrelsen i Stockholm 

Lantmäterimyndigheten Sthlms län  

Region Stockholm Trafikförvaltningen 

Trafikverket Region Stockholm 

Försvarsmakten, Högkvarteret 

Käppalaförbundet 

Stockholms läns museum 

Brandkåren Attunda 

Polismyndigheten i Sthlms län 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Norrvatten 

Vattenfall Eldistribution AB 

Svenska kraftnät    

E.ON Värme Sverige AB 

E.ON Energidistribution Sverige AB 

IP-Only 

Ragn-Sells AB 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) 

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 

Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro 

Lokaltidningen Mitt i Sthlm 

Posten meddelande AB 

Bygg- och miljönämnden 

Utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 

Pensionärsrådet 

Tillgänglighetsrådet 

Näringslivsrådet  

Fastighetsägarna Stockholm AB 

Hyresgästföreningen region Stockholm 

Upplands-Bro Villaägarförening 

Kungsängens Villaägareförening 

Stockholms-Näs Hembygdsförening 

Kulturbojen 

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
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Utbildningsnämnden 
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Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Förslag till beslut 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats inom obligatoriska 
skolformer 2019 godkänns. 

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

Beslutsunderlag 
• Patientsäkerhetsberättelse för obligatoriska skolformer 2019 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2020 

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

Vårdgivaren ansvar innebär bland annat följande: 

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

• Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser.  

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

• Patienter och närstående ska uppmuntras att involvera sig i 
patientsäkerhetsarbetet.  

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



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
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är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder 
patientsäkerhetsarbetet. 

Barnperspektiv 
Att barn inom de obligatoriska skolformerna får den skolhälsovård de har rätt 
till är av allra största vikt för de barn som omfattas av skolplikt inom 
Upplands-Bro kommun.  

 

Utbildningskontoret 
 

 

 
Kaj Söder  

Utbildningschef Jesper Sjögren  

 Stabschef  

 
 

Bilagor 
1. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats inom 

obligatoriska skolformer 2019 
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1 Inledning 
 

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

 
Vårdgivarens ansvar innebär bland annat följande: 
 

• Ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 
förebyggande för att förhindra vårdskador. 

• Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser. 
• Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patientens 
säkerhet skall rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

• Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i 
patientsäkerhetsarbetet. 

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

 

SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 § 

Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser 
identifieras tidigt och kan förebyggas. Det ska inom verksamheten finnas den 
kompetens som är nödvändig för att uppnå detta. Det ska finnas rutiner och 
lokala riktlinjer för arbetet. Dessa ska vara kända för all personal. 
 
Strategier för att uppnå dessa mål är: 
 

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

• Riktlinjer och rutiner ska utarbetas och systematiskt implementeras 
i verksamheten. 
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3 Organisatoriskt ansvar för 
patientsäkerhetsarbetet  

 

SFS 2010:659, 3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Upplands-Bro Kommun/Utbildningskontoret är juridisk vårdgivare för den 
hälso- och sjukvård som bedrivs inom Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). 

 
• Enhetschef enligt HSL 2017:30, 4 kap. 2 § är Viktor Engström. 
• Medicinskt Ledningsansvarig läkare (MLA) för elevhälsan är skolläkare  

Annette Karman Jakobsson. 
• Samordnande skolsköterska (Sam-Ssk) var t o m 15 november 2019 

Anette Walfridsson och uppdraget har därefter övertagits av Louise 
Nathorst-Westfelt.  

• Enhetschefen och MLA ansvarar för ledning, planering och utveckling 
av verksamheten och att god vård bedrivs.  

• Enhetschefen, MLA och Sam-Ssk upprättar tillsammans med enhetens 
personal rutiner för verksamheten och system för att följa upp dem.  

• Enhetschefen, MLA och vederbörande skolsköterska är ansvarig för att 
vid eventuell vårdskada informera elev och vårdnadshavare. 

• Systemansvariga för patientjournalsystemet CGM/PMO är Annika 
Sjöström och Louise Nathorst-Westfelt. 

 
Avvikelser och risker dokumenteras, analyseras och följs upp. Lokaler och 
utrustning för arbetet ska vara anpassade för verksamheten. Den som tillhör 
hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur personen fullgör 
sina arbetsuppgifter (SFS 2010:659). 
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4 Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits 
 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2 

• Enhetschefen har regelbundna avstämningsmöten med Sam-Ssk och 
MLA. 

• Enhetschefen och MLA träffar samtliga skolsköterskor i syfte att 
hantera frågeställningar rörande organisation och resursfördelning 
kring de medicinska insatserna i elevhälsan. Detta sker minst två 
gånger per termin i samband med skolsköterskemöten samt efter 
behov. 

• Enhetschefen deltar i mån av tid på skolsköterskemöten som sker en 
gång per månad.  

• En förutsättning för ökad patientsäkerhet, förutom 
kompetensutveckling kring arbetssätt och metoder, är att 
verksamheten är väl förtrogen med gällande styrdokument. Det är 
såväl skolsköterskornas som skolläkarens ansvar att rapportera till 
enhetschef eller vårdgivare när kvaliteten i verksamheten inte beaktas 
eller tillgodoses.  

Patientsäkerhetsarbete 2019:  
 

1. Samtlig personal inom elevhälsans medicinska insats har adekvat 
utbildning. Samtliga skolsköterskor har vidareutbildning för att kunna 
fullfölja de arbetsuppgifter som verksamheten innefattar till exempel 
ordinera och genomföra vaccinationer. Skolläkaren är specialist i 
Allmänmedicin.  

2. Sam-Ssk för EMI Upplands-Bro ingår i ett nätverk av samordnande 
skolsköterskor för EMI i Stockholms län, som träffas en gång per termin. 
Där diskuteras bland annat arbetssätt och metoder, kvalitet, lagar, 
systematiskt kvalitetsarbete.  

3. Enhetschef enligt HSL 2017:30, 4 kap 2 § är Viktor Engström och ingår i 
Nätverk för Enhetschefer Central Elevhälsa Storstockholm. 

4. Skolläkaren ingår i Nordvästra Storstockholms Skolläkarnätverk. 
5. Verksamheten arbetar med avvikelsehantering för att identifiera och 

åtgärda eventuella risker. MLA, Sam-Ssk och enhetschef går 
regelbundet igenom de avvikelser som kommer in och tar fortlöpande 
ställning till om någon avvikelse skall anmälas till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO).  Enhetschefen har, i samråd med MLA, att ta ställning 
till om någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria. 

6. För EMI Upplands-Bro finns en lokal Metodbok där rutiner är framtagna 
och metoder för arbetet beskrivs. Metodboken revideras/uppdateras 
kontinuerligt. Eventuella rutinförändringar görs fortlöpande. Arbetet med 
att lansera Metodboken i ny, överskådlig form, har fortsatt under 2019. 

7. Systemansvariga för patientjournalsystemet ingår i ett nätverk för 
användare av journalsystemet PMO i Stockholms län. De träffas två 
gånger per år för att kunna föra dialog med leverantören av 
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journalsystemet och för att arbeta med utvecklingsfrågor och 
förbättringsområden i systemet.  

8. Möten med externa vårdgivare, såsom ungdomsmottagningen (UMO) i 
Upplands-Bro, representanter för Barn- och Ungdomsmedicinsk 
mottagning (BUMM) respektive Barn- och Ungdomspsykiatrisk 
mottagning (BUP), första linjens psykiatri Bryggan, Vårdcentraler samt 
logopeder, sker efter behov.  

9. Regelbundna tvärprofessionella möten mellan MLA, Sam-Ssk samt 
skolpsykolog sker ca en gång per månad, för uppföljning av elever med 
särskilda behov, såsom NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) 
svagbegåvning och särbegåvning. Efter behov sker även 
tvärprofessionella diskussioner mellan skolsköterskor och övriga 
yrkeskategorier i Resursteamet. 

10. Sedan år 2017 har en mottagningsgrupp för nyanlända elever inrättats i 
kommunen. Där är sedan HT-2019 skolsköterska Christina Sawma 
Georges ansvarig för grundskolans elever. Arbetet pågår fortlöpande där 
enligt fastslagen rutin med hälsobesök, hälsosamtal, rekvirering av 
journaluppgifter om sådana finns samt remittering till övriga 
vårdinstanser. 
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5 Rutiner för egenkontroll samt vilken 
egenkontroll som genomförts under året 

 

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §; 7 kap 2. § p 2  

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 
verksamheten samt kontroll av de processer och rutiner som ingår i 
verksamhetens ledningssystem. 
 

• Strukturerad egenkontroll av hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, 
journalhantering och nyanlända elever har skett med modell skapad 
under 2017. Det är ett system i Excel kallat ”Egeninventering”, som gör 
det möjligt att mäta tidsåtgång för elevhälsans medicinska arbete 
gällande vårt basprogram och föra statistik.  
Se Patientsäkerhetsberättelse 2017 för mer information.  
Under hösten 2019 har ett arbete påbörjats för uppdatering av detta 
system för att bland annat underlätta statistik. Skolsköterska Catharina 
Molin är samordnande för uppdateringsarbetet och för uppföljning av 
att data införs kontinuerligt i systemet av alla skolsköterskor.  

• Uppföljning av Egeninventering sker fortlöpande och utvärdering görs 
två gånger per läsår, i december och juni av MLA och Sam-Ssk 

• Egenkontroll av lokaler har skett 2019. Denna har utförts så att enskild 
skolsköterska går igenom sitt mottagningsrum och vid behov vid brister 
rapporterar till Verksamhetschef. 

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

• Egenkontroll enligt GDPR av anteckningar, register och information, 
som ej omfattas av journallagen, bör ske regelbundet enligt rutin i 
Upplands-Bro kommun. 
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6 Rutiner för att identifiera risker i 
verksamheten 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Verksamheten arbetar med avvikelsehantering, egenkontroll och möten internt 
i EMI samt i tvärprofessionella grupper för att identifiera eventuella risker. 
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7 Rutiner för händelseanalyser 
 

SFS: 2010:659, 3 kap. 3 § 

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

• MLA, Sam-Ssk och Enhetschef går regelbundet igenom de avvikelser 
som kommer in och tar fortlöpande ställning till om någon avvikelse 
skall anmälas till IVO. Enhetschefen har, i samråd med MLA, i uppgift 
att ta ställning till om någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria. 

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

• Händelser och avvikelser som rör samarbete i tvärprofessionella 
grupper samt samarbete med externa vårdgivare, tas upp i möten med 
dessa. Analys sker av MLA, Sam-Ssk och Enhetschef. Eventuella 
rutinförändringar görs i samråd med samtliga. 

• Uppföljning av Egeninventering har hittills gjorts fortlöpande och 
utvärdering har gjorts två gånger per läsår, i december och juni av MLA 
och Sam-Ssk 

• Fr o m 2019 sker årligen före årsskiftet, en sammanställning och 
analys av samtliga avvikelser och händelser av MLA och Sam-Ssk. 
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8 Informationssäkerhet 
 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

• Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft 2018-05-25. 
EMI följer riktlinjer för GDPR som gäller för Upplands-Bro kommun. En 
genomarbetning därvid pågår i kommunen. Ansvarig för 
implementering av dessa i EMI är Enhetshetschef Viktor Engström. 

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

• Informationsklassning och handlingsplan enligt verktyget KLASSA, 
framtaget av SKR, har efterfrågats av tidigare Sam-Ssk till ansvarig på 
kommunikationsstaben.  

• Uppgradering av journalsystemet har gjorts enligt leverantörens 
rekommendationer.  

• Journaldokumentationen skall kontrolleras/uppföljas kontinuerligt med 
loggar. En rutin för detta är under upparbetning. Kontroller har hittills 
hanterats manuellt av MLA, Sam-Ssk och PMO-ansvariga 
skolsköterskor. 

• Informationshanteringen på enheten följer Dataskyddsförordningen. 
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9 Samverkan för att förebygga vårdskador 
 

SOSFS: 2011:9, 4 kap. 6 § 
• Samverkan med externa vårdgivare, för att förebygga vårdskada sker 

genom möten, överlämningar av journaler och annan 
informationsöverföring. Utifrån detta sker adekvat anpassning utifrån 
elevens behov. 

• Inom verksamheten sker det förebyggande arbetet genom att tillse att 
samtliga är förtrogna med och följer gällande rutiner för arbetet. 
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10 Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsyldighet/klagomål och 
synpunkter 

 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §; SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 

Skolsköterskor och skolläkare arbetar under eget medicinskt yrkesansvar.  
Avvikelserapportering ska ske löpande enligt utarbetade riktlinjer. 

Hanteringen sker enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens 
föreskrifter och riktlinjer. MLA, Sam-Ssk och Enhetschefen ansvarar för 
bedömning och analys av avvikelser. Enhetschefen är, i samråd med MLA 
ytterst ansvarig för eventuella anmälningar enlig Lex Maria 

Eventuella klagomål/synpunkter som inkommer via telefonsamtal eller mejl till 
respektive skolsköterska eller verksamhetschef diskuteras efter behov med 
MLA. 
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11 Samverkan med patienter och närstående  
 

SFS 2010:659, 3 kap. 4 § 

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

SOSFS 2011:9, 5 kap. 4 § 

• Under 2019 har 114 avvikelserapporter inkommit, som kan räknas in i 
aktuellt år. Därutöver finns avvikelse inrapporterad för 188 elever på 
Finnstaskolan av avgående skolsköterska, för elever i förskoleklass, åk 
4 och åk 6 som ej hunnit få sina hälsobesök. Dessa har dock 
undantagits här då förutsättning bedöms föreligga att de utförs under 
VT-2020, dvs inom ramen för uppdraget. Dessa får i annat fall 
överföras till nästa års Patientsäkerhetsberättelse. 

      Se tabell nedan för översikt av avvikelser 2019. 
• Allvarlighetsgraden delas in i lindrig, måttlig och betydande. 
• Det finns stora skillnader i antalet anmälda avvikelser mellan 2014 och 

2019.  Den kraftiga ökningen 2017 kan till stor del förklaras med en 
tydligare rutin och verktyg för när och hur avvikelser ska rapporteras. 
Vi får då en mer korrekt bild av antalet avvikelser räknat som “risk för 
enskild elev”. Därefter har avvikelserna minskat i antal genom 
systematiskt arbete med rutiner och verksamheten.  

• Det flesta avvikelserna under 2019, 63, handlar om fördröjda 
hälsobesök. Detta beror mest på en period av sjukskrivning inom 
skolsköterskegruppen, som ej täcktes av vikarie, men även fortsatt till 
del av hög arbetsbelastning på grund av ökat elevantal i kommunen 
med oförändrad bemanning inom EMI.  
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Områden Antal Allvarlighetsgrad 

Journalhantering, 
dokumentation, journalsystemet, 
datorer/skrivare 
-ZetUp, Nordlo, PMO 
-Intern journalhantering 
-Problem med lokala skrivare 

 
 
 
5 
1 
4 

 
 
 
Lindrig-Måttlig 
Måttlig 
Lindrig-Måttlig 

Läkemedel/Vaccinationer 6 Måttlig 

Stickskada nål 1 Betydande 

Fördröjd, felaktig eller utebliven 
behandling. 
-Hälsobesök fördröjda 
-Missade kontrollelever 
-Felaktig undersökning vid 
hälsobesök 
-Missade basprogram 
föregående skola/kommun 

 
 
63 
4 
1 
 
2 

 
 
Måttlig 
Måttlig 
Lindrig 
 
Måttlig-Betydande 

Lokaler 
-Saknas rinnande vatten på 2 
skolsköterskerum 
-Lyhörda skolsköterskerum 5 
skolor 
-Väntrum till skolsköterskerum 
saknas 
-Öppet beläget skosköterskerum 

 
 
2 
5 
 
6 
 
1 

 
 
Måttlig-Betydande 
Måttlig-Betydande 
 
Lindrig 
 
Måttlig 

System och organisationsnivå 
-Postgång 
-Bristande information om nya 
elever 
-Alla nyanlända elever har ej gått 
genom mottagningsenheten 

 
2 
 
3 
 
1 

 
 

 
Måttlig-Betydande 
 
Lindrig-Måttlig 
 
Lindrig-Måttlig 

Samverkan internt inom 
Resursteamet 
-Stora organisationsförändringar 
-Personalomsättning 
-Förändrade uppdrag inom EMI 
(Mottagningsskolsköterska, 
Sam-Ssk) 

 
 
1 
1 
1 

 
 
Måttlig-Betydande 
Måttlig 
Måttlig 
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Samverkan med externa 
vårdgivare 
-Sena/uteblivna remissvar 

 
 
4 

 
Måttlig 

 

Översikt avvikelser Elevhälsans Medicinska Insats 
Upplands-Bro kommun. 

 

ÅR ANTAL AVVIKELSER 

2014 16 

2015 5 

2016 10 

2017 253 

2018 139 

2019 114 
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13 Resultat 
 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Arbete som skett under året utifrån förra årets mål och strategier: 
 

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

• Uppföljning av antal hälsobesök och hälsosamtal görs årligen och visar 
att i princip alla elever kommer till skolsköterskan på de hälsobesök 
som är planerade. 

• Ett användarvänligt system för egenkontroll genom den skapade 
Egeninventeringen för basprogrammet, har förankrats i hela 
skolsköterskegruppen och satts i bruk, och ett kontinuerligt 
förbättrings- och utvecklingsarbete sker där. 

• Ett kontinuerligt arbete görs för att tillse att 
skolsköterskemottagningarna har ändamålsenliga lokaler och bra 
utrustning.  

• Införande av digital hälsoenkät avvaktas på grund av upplevda brister i 
tillgängliga system. 

• Arbete med att införa digitala EMI-blanketter för kommuninvånare; 
hälsouppgift, journalrekvisition, vaccinationsmedgivande. 

• Arbetet med avvikelser i KIA fortsätter. 
• Ledningssystemet har EJ uppdaterats under året. 
• Händelseanalys kvarstår att skapa. 
• Stickprov avseende egenkontroll läkemedelsförvaring, hantering och 

ordinationer har gjorts av tidigare Sam-Ssk, men bör systematiseras. 
• Loguppföljning av journalåtkomst och dokumentationssätt görs, men 

bör systematiseras. 
• Arbete med Metodboken har pågått, dock har denna ej kunnat 

lanseras under 2019. 
• Arbete med ny dokumenthanteringsplan har utförts av kommunens 

arkivarie. 
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14 Övergripande mål och strategier för 2020 
 

Mål 
Att säkerställa en god och säker vård som bedrivs av personal inom 
elevhälsan med hög kompetens och adekvat utbildning för uppdraget. 

Mål Strategi 

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

Skolsköterskorna redovisar efter 
behov, resultaten på respektive 
skola i EHT (Elevhälsoteam), för 
ställningstagande till insatser.  
 

Säkerställa ändamålsenliga 
lokaler. 

Tillse att egenkontroll av lokaler 
sker strukturerat utifrån en mall 
årligen och att detta rapporteras 
till Verksamhetschef. En sådan 
mall och rutin kommer skapas 
under 2020. 
 
Byte av rum för 
skolsköterskemottagning på:  
-Finnstaskolan, som är för litet 
för möte med 
elev/vårdnadshavare och för att 
kunna utföra samtliga 
undersökningar 
-Bergaskolan, som är för utsatt 
placerad i korridor med mycket 
passerande elever 
 
Tillse att samtliga 
skolsköterskemottagningar har:  
-Bra ljudisolering;  
Brunna, Berga, Lillsjö, 
Ekhammar, Råby 
-Rinnande vatten inne på 
rummet;  
Härnevi, Ekhammar 
-Funktionella väntrum;  
Berga, Brunna, Råby, Tjusta, 
Finnsta, Lillsjö 
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 Digitala EMI-blanketter för 
kommuninvånare; hälsouppgift, 
journalrekvisition, 
vaccinationsmedgivande, 
införda och i bruk 

Görs av PMO-ansvariga Ssk i 
samarbete med digital 
kommunikatör inom kommunen. 

Fortsätta och förbättra arbetet 
med rapportering av avvikelser i 
systemet KIA. 
Fortsätta arbetet med en öppen 
dialog kring händelser, risker 
och avvikelser. 

Fortsatt kontinuerligt arbete 
med att inkomna avvikelser tas 
upp av MLA och Sam-Ssk i 
skolsköterskegrupp samt vid 
behov i externa kontakter där 
händelse, åtgärd och rutiner 
diskuteras för att reducera risker 
för upprepad avvikelse. Vid 
behov ska rutiner ses 
över/ändras. 

Ledningssystem Uppdatera och omarbeta 
befintligt ledningssystem 

Hantera avvikelser, klagomål 
och risker. 

Skapa en händelseanalys. 

Arbete med egenkontroll 
avseende läkemedelsförvaring, 
hantering och ordinationer. 

Skapa rutin för och införa 
stickprovskontroller. 

Samtliga skolsköterskor 
genomför egenkontroll 
avseende basprogrammet i 
Egeninventeringen och att 
resultat utvärderas. 

Individuell uppföljning av 
skolsköterska ansvarig för 
Egeninventering och MLA. 
Fortsatt arbete med uppdatering 
av Egeninventering och statistik 
från denna. 

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

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

Införa digital Metodbok, som 
fortsatt under 2019, försenats på 
grunds av tids- och resursbrist. 

Slutföra arbetet med och 
publicera Metodbok under 2020. 

Ska KLASSA införas enligt ny 
lagstiftning? 

Frågan lyfts till 
Verksamhetschef och IT-stab. 

Införande av ny 
dokumenthanteringsplan för UN 

Arbete av arkivarie på 
kommunen. 
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Budgetunderlag 2021 med planering för 2022-
2023 Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden tackar för underlaget och sänder det vidare för politisk 
beredning. 

Sammanfattning 
Utbildningskontoret har gjort underlag till budget för 2021 med planering för 
2022-2023 med utgångspunkt från Kommunstyrelsens direktiv.  
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2020 

• Underlag till budget 2021 

Ärendet 
Underlaget till budget utgår från ett antal scenarier där nämnden ska beskriva 
hur dessa kan realiseras. Vilka effektiviseringar kan göras? Hur kan övrig 
finansiering förändras? Utgångspunkten är att nya behov ska finansieras inom 
respektive scenario. Prioriteringen inom nämnden ska utgå från de 
övergripande målen.  
De scenarier som ska redovisas är: 

1. 0%, dvs. oförändrad ram 

2. -2% 

 

För verksamheter som är volymbaserade ska bedömda volymer 2021-2023 
redovisas. Bedömningen ska utgå från befintlig befolkningsprognos. 
Avstämning kommer sedan ske när en ny befolkningsprognos är klar.  

Nämndens investeringsbehov för perioden 2021-2023 ska beskrivas. Befintliga 
investeringar som löper över planperioden ska inkluderas. I underlaget ska det 
även framgå hur kapitalkostnader och tillkommande driftkostnader ska 
finansieras. Utgångspunkten är att kapitalkostnader ska rymmas inom befintlig 
ram.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-03-12 UN 20/0122 

 
 

 

Barnperspektiv 
Ur ett barnperspektiv är det angeläget att medel för volymökningar, löne- och 
prisökningar samt prioriterade satsningar tillförs budgetramen för att öka 
kvaliteten i verksamheten.  

 

 
 
 

Kaj Söder Jesper Sjögren 

Utbildningschef Stabschef 

 

Bilagor 
1. Underlag till budget 2021 

Beslut sänds till 
• Kommunstyrelsen 
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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 central elevhälsa, modersmålsundervisning, samt 
kommunens kostenhet. 
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens 
verksamheter är cirka 900 personer. 
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2 Nuläge 
Verksamhetens utfall 2019 
Utbildningsnämnden redovisade 2019 ett överskott med 384 tkr. 
Pedagogisk verksamhet  
Verksamheten består av barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-tid) och ersättning för 
barn inom pedagogisk omsorg. Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnad än budget 
för OB-verksamheten. 
Förskola och Öppen förskola 
Upplands-Brobarn i förskolorna blev i genomsnitt 40 färre till antalet än vad som 
budgeterats. Färre utbetalda förskolepengar innebar ett överskott på 4 400 tkr. 
Kommunens förskolor redovisade högre kostnader (-4 650 tkr) än vad budget medgav. 
Enheterna har under året jobbat med åtgärdsplaner för budget i balans. 
Grundskola/Fritidshem/Grundsärskola 
Upplands-Bro elever i grundskolor blev i genomsnitt som budgeterat. 
Grundsärskola hade ett färre antal mottagande än vad som prognostiserades inför 2019. 
De elever som mottogs bedömdes i de lägre behovsgrupperna vilket gjorde att 
kostnaden blev 3 100 tkr mindre. Dessutom hade Resursteamet lägre kostnad (800 tkr) 
än budget för grundskolans tilläggsbelopp. 
Fem av kommunens skolenheter hade högre kostnader än vad budget medgav (- 4 000 
tkr). Enheterna har under året jobbat fram åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 
Gemensam verksamhet 
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- 
och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, 
administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett 
överskott p.g.a. vakanser och allmän återhållsamhet med övriga kostnader. 
Verksamhetens måluppfyllelse 2019 
Sammantaget visar bedömningen att måluppfyllelsen är relativt god för 2019. Alla mål 
är inte uppnådda, men flera mål är nästan uppnådda och några är uppnådda. 
Främst gäller det resultaten i grundskolan som på många sätt förbättrats, till exempel så 
var meritvärdena i åk 6 och 9 de högsta någonsin i Upplands-Bro kommun. Samtidigt 
kan konstateras att vi inom förskolan och grundskolan har förhållandevis låga kostnader 
som är i nivå med övriga kommuner i Stockholmsregionen. 
Målet om Ökad trygghet, ordning och studiero är inte uppnått. Några indikatorer visar 
oförändrat eller förbättrat resultat, men målvärdet för 2019 för dessa indikatorer 
uppnåddes inte. 
Nämndens budget 2020 
Inför 2020 har ett effektiviseringsarbete gjorts på centrala verksamheter. Flera tjänster 
har effektiviserats bort. Detta har gjort att barn- och elevpengen i förskola och 
grundskola kunde räknas upp med ca 2 %. 
Under året kommer några av de satsningar som initierades under 2019 att starta, till 
exempel Upplands-Bromodellen (mentorer i grundskolan), Sociala skolteam och 
kommungemensamma resursgrupper för elever med neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar (NPF). 
Flera andra områden kommer också vara prioriterade, till exempel: 

• Ta fram en ny resursfördelningsmodell för förskola och grundskola 
• Möjliggöra för fristående verksamheter att bedriva omsorg på obekväm arbetstid 
• Öka andelen pedagogisk personal 

  



Utbildningsnämnden, Underlag till budget 2021 6(8) 
 

 

3 Budget 2021-2023 

3.1 Volymer 

Verksamhet antal barn/elever 2020 2021 
Förändring 
2020-2021 2022 2023 

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 37 37 0 0 0 

Pedagogisk omsorg, nattomsorg 10 10 0 0 0 

Förskola 1-5 år 2 014 2 014 0 80 110 

Fritidshem 6-9 år 1 569 1 589 20 40 35 

Förskoleklass 448 448 0 12 22 

Grundskola 3 731 3 841 150 162 122 

Grundsärskola 56 60 4 2 2 

Volymökningarna är bygger på kommunens befolkningsprognos som kom i maj 2019. 
Hänsyn har även tagits till det faktiska invånarantalet. Utgångspunkten i tabellen år 
2020 är budgeterat barn-/elevantal. Enligt prognos kommer antalet förskolebarn att bli 
lägre än budget för 2020. Den faktiska förändringen kommer att bli ca 70 fler 
förskolebarn 2021. 
För volymökningen behöver 16 100 tkr tillskjutas. 
  

3.2 Driftbudget 
Scenario 0% oförändrad ram 

Tkr Utfall 2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 78 217 98 217 96 217 94 217 92 217 

Kostnader drift 740 330 796 453 794 453 792 673 791 133 

Avskrivningar 8 620 8 620 8 620 8 420 8 000 

Internränta 944 944 944 924 884 

Nettokostnader totalt 671 677 707 800 707 800 707 800 707 800 

Om man räknar med kostnadsökningar (främst löner) på 2 % så motsvarar det 
ca 14 000 tkr för Utbildningsnämnden. Då bör effektiviseringar motsvarande 14 000 tkr 
vara målet vid oförändrad ram. Det förutsätter dock att nämnden får ramökning för 
volymökning (fler barn och elever enligt ovan) med 16 100 tkr. Utöver det tillkommer 
ökade kostnader för lokaler (som inte ryms i barn- och elevpengen) motsvarande 
8 000 tkr. Den totala ökningen av lokalkostnaderna är beräknad till 10 700 tkr. Barn-
/elevpengen täcker 2 700 tkr av ökningen förutsatt att kompensation för volymökning 
tillskjuts. 
Enda sättet att klara effektiviseringar av den storleken är att effektivisera på flera 
verksamheter och enheter. 
Med tanke på effektivisering som genomfördes på overheadkostnader inför 2020, så är 
möjligheterna till kraftfulla effektiviseringar på overhead svårt att genomföra. Därför 
behövs även effektiviseringar på enhetsnivå. 
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Ökade lokalkostnader p.g.a. ny förskola (Ringblomman i Kungsängen), paviljonger till 
grundskolan och extra lokalersättning till fristående verksamheter påverkar budgeten. 
En konsekvens av att pris- och löneökningar inte kompenseras fullt ut under 
planperioden är att statsbidragen minskar radikalt, vilket kräver ytterligare 
effektiviseringsåtgärder. En stor del av statsbidragen är villkorade och betalas endast ut 
om kommunen bibehåller eller utökar sina egna resurser. 
Förändringarna nedan möjliggör kostnadsökningar motsvarande ca 0,6 %. Detta 
förutsatt att nämnden får tillskott för volymökningar. Övrig effektivisering upp till ca 
3 % behöver då ske på enhetsnivå. Detta redovisas inte i nedanstående tabell.  
Förändringar 

Förändringar Ekonomisk effekt (Tkr) 

Pris- och löneökningar 0 

Uppräkning av barn-/elevpeng (ca 0,6%) 4 500 

Effektivisering Modersmålsundervisning -500 

Sänkta skolskjutskostnader -2 000 

Kostenheten -500 

Effektiviseringar central administration och overheadkostnader -1 500 

 0 

Scenario -2% i ram 

Tkr Utfall 2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 78 217 98 217 94 217 90 217 86 217 

Kostnader drift 740 330 796 435 778 280 760 627 743 492 

Avskrivningar 8 620 8 620 8 620 8 420 8 000 

Internränta 944 944 944 924 884 

Nettokostnader totalt 671 677 707 782 693 627 679 754 666 159 

Enda sättet att klara effektiviseringar av den här storleken är att effektivisera på 
samtliga verksamheter och enheter. 
Möjlighet finns också att lägga ned frivilliga verksamheter som öppen förskola och 
nattomsorgen. 
Med tanke på effektivisering som genomfördes på overheadkostnader inför 2020, så är 
möjligheterna till kraftfulla effektiviseringar på central administration och 
overheadkostnader högst begränsade. Därför behövs sänkning av barn- och elevpengen. 
En konsekvens av att pris- och löneökningar inte kompenseras fullt ut under 
planperioden är att statsbidragen minskar radikalt, vilket kräver ytterligare 
effektiviseringsåtgärder. En stor del av statsbidragen är villkorade och betalas endast ut 
om kommunen bibehåller eller utökar sina egna resurser. 
Förändringarna nedan bygger på att nämnden får tillskott för volymökningar. 
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Förändringar 

Förändringar Ekonomisk effekt (Tkr) 

Pris- och löneökningar 0 

Förändring av barn-/elevpeng 0 

Effektivisering Modersmålsundervisning -500 

Sänkta skolskjutskostnader -2 000 

Kostenheten -500 

Effektiviseringar administration och overheadkostnader -1 500 

Sänkt barnpeng förskola (0,3 %) -700 

Sänkt elevpeng grundskola (0,6 %) -1 600 

Sänkt elevpeng grundsärskola (1,0 %) -300 

Avveckla öppen förskola -3 700 

Avveckla barnomsorg på obekväm arbetstid -3 000 

Införa avgift öppen fritidsverksamhet -500 

 -14 300 

3.3 Investeringar 

3.3.1 Investeringsbehov 
Investeringsprojekt 

Tkr År 2021 År 2022 År 2023 
Avskrivningstid 

antal år 
Avskrivning 

per år Intern ränta 
Övrig 

drift 

IKT-satsningar förskola 
och skola 2 000 0 0 3 667 50 0 

Inventarier och utrustning 
förskolor och skolor 500 500 500 10 50 7 0 

Larm och säkerhet 500 0 0 15 33 1 0 

Inventarier nya lokaler 1 000 1 000 4 000 10 100 14 0 

Modernisering av kök, 
utrustning 2 500 1 000 500 10 250 40 0 

Utrustning utomhusmiljö 0 500 500 15 0 0 0 

Summa 6 500 3 000 5 500  1 100 112 0 

Kommentarer investeringsbehov 

Investeringsbehoven är fortfarande stora för Utbildningsnämnden. Investeringsäskandet 
är medvetet lågt för att sänka kostnader. På sikt innebär detta att kostnaderna för 
avskrivningarna minskar inom driftsbudgeten. 
IKT tas i driften från 2022, därav inga investeringsmedel för detta efter 2021. 
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UN Balanslista Dnr UN 20/0008 

Diarienr Uppdrag Beslut/Kommentar 

UN 15/ 0299 

Datum:  

2015-12-01 

§ 109

UN 16/0150 

Datum: 

2016-12-20 

§ 89

Förstudie av ny grundsärskola 

Förstudie Ekhammar 

Utbildningskontoret får i uppdrag att 

starta en förstudie av en ny 

grundsärskola.  

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 Upplands-
Bro Kommunfastigheter AB. 
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UN 18/0064 

Datum: 

2018-04-17 

§ 25 

 

Behovsanalys – utbyggnad av 

Norrboda förskola 

Utbildningsnämnden ger 

Utbildningskontoret i uppdrag att 

tillsammans med Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB hitta en bättre 

anpassad yta att uppföra skola i 

Norrboda på. 

 

Utbildningsnämnden godkänner 

behovsanalysen om utbyggnad av 

Norrboda förskola och ger ett uppdrag 

till Utbildningskontoret att teckna ett 

förstudieavtal med Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB. 
 

UN 18/0125 

2018-09-25 

§ 46 

Nybyggnad tillagningskök Utbildningsnämnden godkänner 

behovsanalysen av nybyggnad av 

tillagningskök på Brunnaskolan och ger 

ett uppdrag till Utbildningskontoret att 

teckna ett förstudieavtal med Upplands-

Bro kommunfastigheter AB.  

 
Utbildningsnämnden godkänner 

behovsanalysen av nybyggnad av 

tillagningskök på Bergaskolan och ger 

ett uppdrag till Utbildningskontoret att 

teckna ett förstudieavtal med Upplands-

Bro kommunfastigheter AB.  
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