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Ansökan om godkännande av fristående
förskola, Wåga & Wilja förskolor AB
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner Wåga & Wilja Förskolor AB att starta den
fristående förskolan Utforskaren på Tibble Torg i Kungsängen den 1 november
2021. I samband med detta upphör det befintliga godkännandet för Wåga &
Wilja Äventyret AB (tidigare Hoppetossa Norra AB).

Sammanfattning
Wåga & Wilja förskolor AB ansöker om godkännande för att bedriva
fristående förskola, Förskolan Utforskaren på Tibble Torg i Kungsängen,
tidigare Förskolan Äventyret. Ansökan inkom den 24 maj 2021.
Wåga & Wilja ansöker om godkännande för 72 barn, vilket är samma antal
som godkänts i den tidigare verksamheten på samma adress. Den nuvarande
verksamheten drivs av Wåga & Wilja Äventyret AB med det befintliga
godkännandet, men planeras att övertas av Wåga & Wilja förskolor AB den 1
november 2021 om Utbildningsnämnden godkänner ansökan.
Utbildningskontoret bedömer att ansökan uppfyller kommunens krav för att
bedriva fristående verksamhet, se yttrande nedan.
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Ägar- och ledningsprövning av Wåga & Wilja förskolor AB den 31
augusti

Ärendet
Wåga & Wilja förskolor AB ansöker om godkännande för att bedriva
fristående förskola, Förskolan Utforskaren på Tibble Torg i Kungsängen,
tidigare förskolan Äventyret. Ansökan inkom den 24 maj 2021.
Wåga & Wilja ansöker om godkännande för 72 barn, vilket är samma antal
som godkänts i den tidigare verksamheten som bedrivits på samma adress. Den
nuvarande verksamheten drivs av Wåga & Wilja Äventyret AB med det
befintliga godkännandet, men planeras att övertas av Wåga & Wilja förskolor
AB den 1 november 2021 om Utbildningsnämnden godkänner ansökan.
I Utbildningsnämndens formulär för ansökan om godkännande framgår
övergripande information om huvudmannen, antal barn, antal pedagoger per
barn, samt annan relevant information. Bilagorna tillhörande denna ansökan
innehåller mer detaljerad information om verksamheten, underlag från andra
myndigheter, samt information om ägare och ledning, bilaga 1 till denna
tjänsteskrivelse.
Ansökan med tillhörande bilagor, samt inskickad ansökan om ägar- och
ledningsprövning har utgjort underlag för Utbildningskontoret tillsammans
med kontorets controller, utredare och utbildningschef. Kontoret har haft möte
med representanter för huvudmannen, samt annan kontakt vid behov.
Utbildningskontoret bedömer att ansökan uppfyller kommunens krav för att
bedriva fristående förskola, se yttrande nedan.

Utbildningskontorets yttrande
Wåga & Wilja förskolor AB bedöms uppfylla skollagens krav om
godkännande enligt 2 kap. 5-7 §§ för att bedriva fristående förskola.
Utbildningskontoret bedömer att det är en ansökan som håller god kvalitet och
innehåller det som krävs för ett förslag till godkännande av
Utbildningsnämnden.
I ansökan, bilaga 1, Ansökan om godkännande för fristående förskola, besvaras
de frågor kring verksamheten som Utbildningskontoret ställt i ansökan. Där
finns beskrivningar kring hur Wåga & Wilja förskolor AB kommer att uppfylla
författningskraven på en övergripande nivå. Om Wåga & Wilja Förskolor AB
ges godkännande att bedriva verksamhet kommer en så kallad
förstagångstillsyn av verksamheten genomföras av Utbildningskontoret inom
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de första tre månaderna efter övertagandet av nuvarande verksamhet. Tillsynen
kommer då att innehålla en granskning av hur förskolan uppfyller underlagen
som lämnats till Utbildningskontoret.
Wåga & Wiljas likabehandlingsplan utarbetas av varje förskola och avdelning
varje år och Utbildningskontoret kommer i samband med eventuell uppstart att
begära in ett uppdaterat dokument som rör just denna förskola. Enligt skollagen
6 kap. 8 § ska varje enhet ha en årlig plan mot kränkande behandling. I
arbetsplanen för Wåga & Wilja förskolor beskrivs övergripande de rutiner och
riktlinjer för att motverka diskriminering och kränkande behandling enligt
huvudmannen, se Arbetsplan s.30-33.
Wåga & Wilja Förskolor AB ansöker om att bedriva verksamhet för 72 barn
vid Tibble Torg 3 i Kungsängen, som har ett tidsbegränsat bygglov. Wåga &
Wilja Förskolor AB har övertagit hyreskontraktet från Hoppetossa Norra AB i
samband med förvärvet av Hoppetossa Norra AB’s verksamhet den 10 maj
2021. Underlagen ligger till grund för ett beslut om godkännande. Enligt
skollagen, 8 kap. 8 §, ska barn i förskolan erbjudas en god miljö och
tillfredsställande lokaler är en del i det.
Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser i skollagen (2010:800) i kraft
angående ägar- och ledningsprövning av fristående huvudmän.
Bestämmelserna innebär att Upplands-Bro kommun ska väga in fler aspekter
och göra ytterligare bedömningar i sin prövning om att godkänna
enskild/juridisk person som huvudman för förskola. I samband med denna
ansökan har en sådan ägar- och ledningsprövning genomförts av
Utbildningskontoret för Wåga & Wilja förskolor AB (bilaga 2). Här
framkommer inget att anmärka på. Inom ramen av denna prövning har
kreditupplysning samt utdrag från belastningsregistret för personerna i ägaroch ledningskretsen granskats utan anmärkning.

Barnperspektiv
Att en förskola bedrivs av en huvudman som ser till barnens bästa är en
förutsättning för att barnen ska få en utbildning av god kvalitet. Att huvudmän
som bedriver verksamheter i Upplands-Bro uppfyller skollagens krav i alla
delar skapar de förutsättningar som krävs för att barn ska få en trygg miljö
inom förskolan.

Utbildningskontoret
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Fredrik Nordvall
Utbildningschef

Bilagor
1. Ansökan med tillhörande bilagor inkommen den 24 maj 2021
- Ansökan om godkännande för fristående förskola
- Ansökan i wordformat Äventyret (0)
- Arbetsplan (1)
- Överlåtelse hyreskontrakt Wåga & Wilja (25)
- Hyresavtal Tibble med skalenlig ritning (20)
- Ekonomisk kalkyl Äventyret 21-22 (18)
- Kommunicerat bygglov Äventyret 2015 (21)
2. Ägar- och ledningsprövning av Wåga & Wilja förskolor AB den 31
augusti med tillhörande bilagor
Beslut sänds till


, Wåga & Wilja Förskolor AB
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Beskriv konkret vilken verksamhet som ska bedrivas för att stimulera barns utveckling och
lärande samt erbjuda en trygg omsorg utifrån förskolans läroplan
Vi tar utgångspunkt i läroplanen för förskolan (Lpfö18), skollagen och FN:s konvention om
barnets rättigheter, barnkonventionen. Den värdegrund, barn- och kunskapssyn samt arbetsoch förhållningssätt som präglar våra förskolor finns beskrivet i det som är Wåga & Wilja
förskolors arbetsplan (se bilaga 1 Wåga & wiljas arbetsplan).
Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en
helhet. Vi har en stark tro på människans möjligheter. Vi har en djup respekt för barnet samt
en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft
att utforska världen. Vi ser barnet som kompetent och fullt av förmågor, ett barn som ges
möjligheter att bli delaktigt och involverat i sitt eget lärande. Varje dag skall barn ges
möjligheter till att utforska, upptäcka och förundras.
Vi arbetar projektinriktat och barns intressen, nyfikenhet och lust till lärande är i fokus.
Pedagogernas roll är att vara medforskande och förskolans miljöer är genomtänkta och
anpassade utifrån barns utveckling och behov. Vi ser barnens bakgrund, förmågor och
kompetenser som en tillgång som berikar samspelet och lärandet i barngruppen. Under
demokratiska former lägger vi grunden till att fostra ansvarskännande barn till framtidens
samhällsmedborgare. Genom kulturell mångfald ger vi barnen möjligheter till respekt och
förståelse för varje människa oavsett bakgrund. Vår inspiration hämtar vi från de
kommunala förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia.
Bilaga 1. Wåga & Wiljas arbetsplan
Beskriv hur förskolan ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i
läroplanen
Wåga & Wiljas värdegrund vilar på fyra värdeord.
Subjekt- Varje människa är en unik person som är i relation med sin omgivning tillsammans
med andra. Varje barn kommer till förskolan som en unik person. De kvaliteter och
erfarenheter varje barn har ska utvecklas och delas med andra under förskoletiden.
Subjektivitet är därför nära förbundet med värdet skillnad.
Skillnader - olikheter berikar, att få möta andras tankar och teorier är nödvändigt för att
vidga sina egna perspektiv.
Ömsesidigt beroende – delaktighet, där alla deltar utifrån sina villkor, erfarenheter och
kvalitéer. Pedagogerna ska skapa förutsättningar för möten mellan barnen, där olika tankar,
erfarenheter och strategier får möjligheter att berika varandra. Pedagogerna kan då belysa
skillnader och olikheter i mötet mellan barnen. Barnen får därmed möjligheter att
omvärdera sitt eget sätt att tänka och handla och utveckla ett nyanserat sätt att se på
omvärlden. När vi även tillför en skillnad mellan olika metoder, tekniker och material blir
också utforskandet mer intressant och meningsfullt. En skillnad som gör att en skillnad
uppstår i barnet undersökande.
Lärande som förändring - Lärande är föränderligt och situationsbundet, det är beroende av
sammanhanget. Lärande sker i processer och i upprepande, där erfarenheter blir till nya
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möjligheter och nya perspektiv. Lärande föds både i relation med andra individer och i mötet
med material. Lärandet sker enskilt och i grupp. Lärande som förändring är därför nära
förbundet med värdena subjekt, skillnad och ömsesidigt beroende.
Dessa fyra värdeord är levande i verksamheten och diskussionerna kring dess betydelse har
en central plats i alla våra samtal och diskussioner.
Beskriv hur öppenhetskravet ska tillgodoses
Vi anser att olikheter och skillnader berikar vår verksamhet. Vår verksamhet är öppen för alla
barn i åldern 1-5 år. Vi följer de kommunala regler och riktlinjer som kommunens
utbildningsnämnd samt Kommunfullmäktige beslutat. Som fristående verksamhet kommer
vi följa kommunens regler för öppettider och vi är medvetna om att vi har rätt och skyldighet
att, inom ramtiden kl. 6.30 – 18.30, utöka/minska tiderna efter vårdnadshavarnas önskemål.
Fyra dagar per läsår kommer förskolan ordinarie verksamhet vara stängd. Dessa dagar
kommer ägnas åt utvärdering, planering samt kompetensutveckling. Datum för dessa dagar
meddelas vårdnadshavarna vid varje läsårsstart och vid nyplaceringar. Alternativ omsorg för
de vårdnadshavare som är i behov av tillsyn under dessa dagar kommer erbjudas. Övriga
dagar, med undantag från allmänna svenska helgdagar, kommer förskolan vara öppen. Vi
önskar vara anslutna till den gemensamma kön och är tacksamma för att
Utbildningskontoret då hanterar administrationen av kön, placeringar av barn och
fakturering av avgifter. Förskolans lokaler är anpassade så att miljön är tillgänglig för alla
barn oavsett fysiska begränsningar.
Beskriv hur villkoren avseende varierade och näringsriktiga måltider ska uppfyllas
Förskolan erbjuder alla inskrivna barn tre måltider jämnt fördelade över dagen. All
förskoleverksamhet skall vara kostnadsfri vilket innebär att förskolan alltid står för alla
måltider, vilket ibland inkluderar matsäck vid utflykter.
Då vår lokal inte tillåter tillagningskök levereras lunchen från ett cateringbolag. För oss är det
viktigt att vi kan erbjuda alla barn en god och näringsriktig kost. Vi kommer ha höga krav på
vår matleverantör och ett baskrav är att de följer Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för
måltider i förskolan. Förutom att maten skall vara god, näringsriktig vill vi även att den till
stor del är tillagad från grunden och att ekologiska och närproducerade livsmedel används i
den uträckning som det är möjligt.
De övriga två måltiderna, frukost och mellanmål, har förskolan anställda måltidsvärdar som
ansvarar för. De planerar, beställer, tillagar och deltar tillsammans med övriga pedagoger vid
barnens måltider. Förutom att maten skall vara näringsriktig arbetar vi med att förskolans
måltider ska vara lustfyllda och vara en integrerad del i vårt pedagogiska arbete.
Måltidsituationerna är utmärkta tillfällen till att bland annat väcka barns nyfikenhet på kost,
hälsa, hållbar utveckling, olika kulturer, traditioner etc. Det är också utmärkt tillfälle att
stimulera barns matematiska och språkliga förmågor.

Beskriv hur villkoren avseende daglig utevistelse ska uppfyllas
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Inom Wåga & Wilja Förskolor är styrelsen och VD huvudman. VD har det operativa ansvaret
och ansvar för att vår förskoleverksamhet lever upp till samtliga nationella förordningar samt
de kommunala riktlinjer som gäller i de kommuner Wåga & Wilja Förskolor verkar i.
Wåga & Wilja förskolors övergripande ledningsgrupp består av en ekonomichef, en
kvalitetschef och fem rektorer. Till deras hjälp finns en administratör.
Kvalitetschefens uppdrag är att på VDs uppdrag ansvara för att Wåga & Wilja förskolors
utbildning och undervisning lever upp till gällande förordningar och våra interna
styrdokumenten. Kvalitetschefen har också ett uppdrag att tillsammans med VD och
rektorerna bidra till att utveckla undervisningen och utbildningen inom hela företaget.
Rektor ansvarar och leder verksamheten vad gäller pedagogik, ekonomi och personal i en
eller två förskolor. Rektor leder och fördelar arbetet inom sina enheter och ansvarar för
förskolornas inre organisation.
Ekonomichefens uppdrag är att på VDs uppdrag ansvara för företaget ekonomiska
verksamhet.
Huvudman följer upp, planerar och utvecklar systematiskt och kontinuerligt de olika
förskolornas arbete. Rektor ansvara för att kvalitetsarbetet genomförs på de enskilda
förskolorna och att detta arbete följs upp. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå genomföras under
medverkan av lärare, förskollärare övrig personal. VD och rektor har tillgång till förskolornas
digitala dokumentmappar (onedrive) där arbetslagen förvarar sitt systematiska
kvalitetsarbete.
För att säkerställa att samtliga förskolors pedagogiska kvalitet är hög genomför kvalitetschef
regelbundet pedagogiska kartläggningar på förskolorna. Kartläggningen genomförs under 10
dagar och arbetets grund är observationer, granskning av förskolans systematiska
kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation, det projekterande arbetssättet samt rektors
pedagogiska ledarskap. När den pedagogiska kartläggningen är genomförd skriver
kvalitetschef en rapport som överlämnas till rektor och VD under ett gemensamt möte.
Därefter beslutas gemensamt vilket utvecklingsbehov och vilka kompetenshöjande åtgärder
som förskolan är i behov av.
Varje månad rapporterar rektor ett antal nyckelfaktorer i en särskild månadsrapport till VD. I
månadsrapporten rapporteras bland annat antalet barn, antalet legitimerade förskollärare,
barnskötare, barn med upprättade handlingsplaner, inkomna klagomål, inträffade incidenter
och olyckor genomförda tillsyner, personalfrånvaro. Minst en gång per kvartal har rektor och
VD ett möte om månadsrapportens innehåll.
Wåga & Wilja förskolor har ett pågående utvecklingsarbete där vi arbetar fram
gemensamma kvalitetsindikationer som skall fungera som underlag för förskolornas och
arbetslagens självskattning. Fram till dagens datum har kvalitetsindikatorer för Reggio Emilia
inspirerat och språkutvecklande arbetssätt tagits fram men ännu inte implementerats hos

34 Ansökan om godkännande av fristående förskola, Wåga & Wilja förskolor AB - UN 21/0179-7 Ansökan om godkännande av fristående förskola, Wåga & Wilja förskolor AB : Bilaga 0. Ansökan i wordformat Äventyret

Bilaga 0 Ansökan i wordformat Äventyret
Upplands-Bro den 24 maj 2021

samtliga pedagoger. Kvalitetsindikatorerna har arbetats fram i arbetsgrupper bestående av
några pedagoger, någon rektor under kvalitetschefens ledning.
Bilaga 2. Information Vd och styrelse
Rektor
I Wåga & Wilja förskolor ansvarar en rektor för en till två förskolor. Rektors har ett
helhetsansvar för de förskolor hen ansvarar för gällande ekonomi, personal, förskolans
undervisning och utbildning. Rektor är närmaste chef för samtliga förskollärare, barnskötare
och övrig personal på förskolan. I Wåga & Wilja förskolors övergripande chefsgrupp finns en
ekonomichef och en administratör som bistår rektorerna gällande det ekonomisk och
personaladministrativa arbetet. Företagets kvalitetschef bidrar på rektors och/eller VDs
uppdrag med olika kvalitetshöjande arbeten, kompetenshöjande åtgärder samt utveckling av
förskolornas utbildning och undervisning. VD är rektorernas närmaste chef och är även hon
behjälplig i personal, administrativa, ekonomiska och pedagogiska utvecklingsarbeten.
Förskolan Äventyrets rektor beräknas bli klar med den statliga rektorsutbildningen i juli
2021.
Personal
För varje barngrupp finns en legitimerade förskollärare som har ett särskilt ansvar för
barnens undervisning och utbildning. Till hens hjälp finns barnskötare och övrig personal.
I dag finns enbart en legitimerad förskollärare förutom rektor på förskolan. En pedagog har
en utländsk lärarexamen som hon håller på att validera och en tjänstledig pedagog
återkommer till förskolan januari 2022 och är då legitimerad förskollärare.
Vi beräknar att när förskolan är i drift med fullt antal barn kommer vi ha 3 legitimerade
förskollärare med en tjänstevolym på 3,0.
Antalet barnskötare kommer uppgå till 9 st med totalt en tjänstevolym på 9,0.
Personaltätheten blir då 5,6 barn/personal.
Det finns 3 extra tjänster på förskolan vilka har till uppgift att underlätta för förskollärare och
barnskötare genom att de hjälper till med kringuppgifter samt underlättar vid olika
rutinsituationer. Dessa tre personer är inte medräknad i personaltätheten.
Wåga & Wilja förskolor AB äger till 100% ett bolag Wåga & Wilja Wisdom AB. Detta bolag
arbetar förutom med kompetensutbildning för förskolepersonal också med bemanning av
tillfällig personal på förskolor. Bemanningspoolen, Wisdomen Bemanning, administreras av
vår administratör och har ett flertal intermittenta personer anställda. De flesta av dessa
personer har barnskötarutbildning.
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Registerkontroll av personal
Alla anställda på förskolan, oavsett yrkestitel eller profession, lämnar ett utdrag från polisens
belastningsregister innan de erbjuds en anställning. Rektor ansvarar för att
belastningsregistret laddas upp i vårt digitala persondataregister och utdraget i fysisk form
lämnas till vår administratör som förvarar belastningsutdraget i vårt låsta personalarkiv på
vårt huvudkontor.

Tystnadsplikt
All personal anställda i Wåga & Wilja förskolor upplys och får skriva under
tystnadspliktspapper i samband med anställningens början. Rektorer lyfter tystnadsplikten
regelbundet under personalmöten och i andra personalforum utifrån de rutiner och riktlinjer
Wåga och Wilja förskolor har (se bilaga 3).
Bilaga 3. Rutin och riktlinjer vid tystnads- och anmälningsplikt
Anmälningsplikt
All personal anställda i Wåga & Wilja förskolor upplyses och får skriva under
anmälningspliktspapper i samband med anställningens början. Rektorer lyfter
anmälningsplikten regelbundet under personalmöten och i andra personalforum. Vi har
tydliga riktlinjer hur vi skall agera när vi känner oro för att något barn välbefinnande (se
bilaga 3).
Bilaga 3. Rutin och riktlinjer vid tystnads- och anmälningsplikt
Barngruppens sammansättning
Barnen delas in i så åldershomogena grupper som möjligt, Förskolan har tre avdelningar,
men delas in i mindre grupper för olika undervisningssituationer. Personalbemanningen i de
olika grupperna anpassas efter antal barn och deras eventuella specifika behov av stöd.
Rektor ansvarar för förskolans inre organisation och ser regelbundet över att hen fördelat
förskolans personalresurser så att de främjar samtliga barns rätt till utbildning och
undervisning. Kvalitetschef och VD stödjer rektor i detta viktiga arbete.
Särskilt stöd
Vi bemöter alla barn med respekt och likvärdighet med ett aktivt förhållningssätt och
anpassar oss utifrån deras behov. Vi för en ständigt en aktiv dialog om vår gemensamma
värdegrund, barnsyn och förhållningssätt gällande hur man bemöter, arbetar med, stödjer
och främjar samtliga barns utveckling och lärande.
Om pedagogerna upplever att något barn är i behov av särskilt stöd görs en individuell
kartläggning (Se bilaga 4 SKA 1 individ). I kartläggningen lyfts det individuella barnets
förmågor, de olika dagliga situationerna och pedagogernas arbetssätt.
Vi genomför kontinuerligt kompetensutvecklandeinsatser för att säkerställa att berörda
pedagoger kan stödja barn de barn vi har inskrivna i verksamheten. Vi har ett väl fungerat
samarbete med tex autismcentrum. Vår kvalitetschef erbjuder pedagogisk handledning och
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flera av våra pedagoger har utbildning och kunskaper i hur man kan arbeta med bildstöd,
bildschema och TAKK.
I det fall vi har handlingsplan för något barn är alla i arbetslaget väl insatta i hur vi ska arbeta
för att leva upp till de mål vi arbetar mot för att stödja och utmana barnet.
Bilaga 4. SKA 1 individ
Barnsäkerhet
Wåga & Wilja har tydliga rutiner för hur arbetet med barnsäkerhet skall utföras. Varje höst
går rektor och skyddsombud barnskyddsrond (se bilaga 5) som följs upp under våren. En
gång per termin sker brandövningar. Alla pedagoger utbildas kontinuerligt i första hjälpen.
Olycks- och tillbudsregistrering genomförs systematiskt och rapporteras varje månad till VD.
Vid större olyckor eller tillbud kontaktas VD omedelbart.
Wåga & Wilja förskolor har en gemensam övergripande Kris och katastrofplan (se bilaga 6).
Varje förskola skapar utifrån den övergripande kris och katastrofplanen egna rutiner
gällande utflykter, utevistelse, brand, inrymning och utrymning, brand och övrigt gällande
barn och personals säkerhet.
Dessa rutiner och planer lyfter rektor regelbundet under olika personalforum.
Bilaga 5. Barnskyddsrond
Bilaga 6. Kris och katastrofplan
Kompetensutveckling
Vår personal är vår främsta framgångsfaktor och då vi tror på det livslånga lärandet är det
viktigt för oss att våra pedagoger kontinuerligt erbjuds kompetensutveckling. Detta sker på
många olika sätt. Vi har pedagogiska samtals- och diskussionsforum både gemensamma för
hela företaget men också på varje förskola. Vi har ett flertal nätverk mellan personal och vi
har ett antal interna utbildningar i tex pedagogisk dokumentation, projekterande arbetssätt,
Systematiskt kvalitetsarbete, ateljékultur. Två av våra fyra studiedagar som vi har för samtlig
personal består alltid av kompetensutveckling. Utbildningsinsatserna leds av vår
kvalitetschef, rektorer eller av pedagoger som har specifika pedagogiska kunskaper inom ett
område. Vi anser att om man som oss vill ha vetgiriga, nyfikna barn som känner lust till sitt
eget lärande krävs det att även pedagoger får möjlighet till att kontinuerligt utmana sin egen
kompetens. Det är viktigt att alla våra pedagoger får möjlighet att hålla sig ajour med aktuell
forskning, vetenskap samt får möjlighet att odla sin egen lust till sitt livslånga lärande.
Rutiner för klagomålshantering
Wåga & Wilja har skriftliga rutiner för klagomålshantering (se bilaga 7 och 8) som gjorts
kända för samtliga medarbetare och vårdnadshavare för inskrivna barn . De skriftliga
rutinerna samt blanketter för att lämna klagomål finns publicerade på företagets och
förskolornas externa webbsida www.wagaowilja.se
Bilaga 7. Klagomålshantering
Bilaga 8. Klagomålsblankett.
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Systematiskt kvalitetsarbete
Vi har arbetat fram en egen intern modell hur Wåga & Wilja förskolor arbetar med det
systematiska kvalitetsarbetet.
Modellen består av tre olika nivåer. Den först och överordnade nivån består av de nationella
lagar och förordningar som staten beslutat och av de allmänna råd som finns för vägledning.
Andra nivån är på huvudmannanivå och består av de interna styrdokumenten som är vi har
gemensamt i företaget. Vår arbetsplan beskriver vårt arbetssätt, våra ställningstaganden och
våra övergripande strategier (se bilaga 1 Wåga & Wiljas Arbetsplan). Verksamhetsplanen
Wåga & Wilja förskolor fastställer de prioriterade verksamhetsmålen (se bilaga 9
Verksamhetsplan Wåga & Wilja förskolor läsår 2020/2021) som vi beslutat för aktuellt läsår
och utöver detta finns de strategier, policy och rutiner som vi fastställt.
Den tredje nivån är förskolenivån där varje förskola har skapat en egen verksamhetsplan där
förskolan brutit ner verksamhetsmålen på huvudmannanivån samt lagt till förskolans egna
prioriterade verksamhetsmål för läsåret. Här beskriver förskolorna sitt arbete mot
diskriminering och kränkande behandling. Här finns också våra interna styrdokument hur vi
arbetar för att säkerställa att varje arbetslag har ett systematiskt kvalitetsarbete som lever
upp till Läroplanens intentioner.
Nedan finns en förteckning på våra olika SKA dokument och dess innehåll. Samtliga
dokument bifogas denna verksamhetsansökan.
Bilaga 1. Wåga & Wiljas arbetsplan
Bilaga 9. Wåga & Wilja verksamhetsplan läsår 2020/2021
Bilaga 10. Arbetslagens rutindokument
Bilaga 11. SKA 1 grupp kartläggning
Bilaga 4. SKA 1 individ kartläggning
Bilaga 12. SKA 2 arbetslagets kontinuerliga systematiska kvalitetsarbete
Bilaga 13. SKA 3 utvärdering läsår
Bilaga 14. SKA 4, samtal om barnets utveckling och lärande
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Språk
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor
vikt vid att stimulera barnens språkutveckling, genom att uppmuntra och ta tillvara deras
nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Wåga & Wilja strävan är att
erbjuda en förskoleutbildning med god språklig miljö för alla barn. Vi har därför arbetat fram
kvalitetsindikatorer för hur förskolorna erbjuder språklig utveckling (se bilaga 15. Språk WW
kvalitetsindikatorer). Det är ett dokument som är tänkt att användas av arbetslagen som ett
självvärderingsverktyg och som underlag för dialog och reflektion med rektor, kvalitetschef
eller av ledningen utsedda kollegor. Verktyget syftar till att bedöma hur väl arbetslaget
lyckas skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande utifrån Lpfö18 samt Wåga &
Wiljas arbetsplan (se bilaga 1) gällande stimulans av barns språkliga utveckling.
Det finns flera studier som visar vikten av att alla barn, när de lämnar förskolan, utvecklat ett
rikt svenskt språk.
Bilaga 1 Wåga & Wiljas arbetsplan
Bilaga 15 SPRÅK WW kvalitetsindikatorer
Modersmål
Barn som talar fler språk än svenska har rätt att möta både svenska och sitt modersmål i
förskolan så att de utvecklas till individer med mångkulturell
identitet. Wåga & Wilja uppmuntrar alla familjer med fler språk än svenska att aktivt
använda sitt språk när de kommunicerar med barnet på förskolan eftersom forskning visar
på att man som förälder ska tala det språk med sitt barn som man har närmast sig själv.
För att stödja flerspråkiga barn ska pedagogerna:
• Ha en positiv attityd till flerspråkighet hos barn och vuxna, både vårdnadshavare och
pedagoger.
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•
•
•
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•
•

Se flerspråkighet och mångfald som en tillgång och att olikheter berikar.
Vid inskolningssamtalet får alla familjer frågan om vilket/vilka språk som talas i
familjen och om de har särskilda kulturella seder/traditioner som de vill/kan dela
med sig av till förskolan.
Informera vårdnadshavarna om fördelarna och betydelsen av att bevara och utveckla
barnets modersmål samt fördelarna med flerspråkighet,
Uppmuntra vårdnadshavarna att aktivt använda sitt språk när de kommunicerar med
barnet på förskolan.
Vid behov använda tolk för att underlätta kommunikationen.
Flerspråkiga pedagoger uppmuntras att använda och synliggöra sina flerspråkiga och
kulturella kompetenser. Att kommunicera sitt modersmål med barnen som talar
samma språk och dela med sig av sin kulturs seder och traditioner.
I samtal med barnets vårdnadshavare planera och följa upp hur barnet får stöd i sin
språkutveckling i alla sina språk.

Modersmålsstödjande insatser i den dagliga undervisningen
• Pedagogerna ska lära sig enstaka ord och fraser på barnets modersmål
• Flerspråkiga pedagoger talar sitt/sina språk med barn som talar samma språk
• Låt de språk och kulturer som finns representerade i barngruppen finnas synliga
genom alfabet, böcker, bilder, kartor, föremål och material
• Spela musik, dansa och sjunga sånger från olika länder och på olika språk
• Samtala med barnen om olika länder, språk och kulturer
• Låt barnen lyssna på sagor, ramsor och dikter på olika språk
• Använd barnens familjer som resurser

Åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering
Wåga & Wiljas förskolor ska vara mötesplatser för dialog och samtal kring ämnen som
jämställdhet, demokrati, delaktighet och förskolans roll i samhället. Wåga & Wilja ska vara
en demokratisk organisation där alla barn, vårdnadshavare och medarbetare har
rättigheten att uttrycka sina tankar, handlingar och åsikter och mötas med respekt för dem.
Umgängestonen ska präglas av lyhördhet och ömsesidig respekt. Ingen ska behöva utsättas
för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Som grund för vårt arbete har
vi ett medvetet arbets- och förhållningssätt och en stark gemensam värdegrund som
ständigt underhålls och utvecklas genom dialog och reflektion.
Det aktiva arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och kränkande
behandling dokumenteras som en del av Wåga & Wiljas SKA-arbete som löper läsårsvis. En
Plan för förskolans gemensamma arbete upprättas som en del av läsårets verksamhetsplan
och varje avdelning/arbetslag arbetar kontinuerligt med frågeställningen och dokumenterar
sitt arbete med barngruppen. Det ger pedagogerna möjlighet att i arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling verkligen fokusera på det som sker mellan barnen
och på normer och värden i barngruppen.
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Barnen ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån avdelningens arbete mot diskriminering och
kränkande behandling, normer och värden genom samtal och reflektion i forum
som samlingar, boksamtal, och genom pedagogisk dokumentation. Pedagogerna kan också
med de äldre barnen genomföra intervjuer, forumteater eller trygghetsvandringar i
förskolans miljö för att på så sätt låta barnen sätta ord på vad de tänker och hur de upplever
olika saker.

Barns inflytande
Vi förutsätter att barn är kompetenta och att de är vetgiriga. Vi hyser tilltro till barnens egen
förmåga. Barnen får med ett utforskande arbetssätt experimentera och diskutera de frågor
de är intresserade av. Vi vuxna är medupptäckare snarare än ledare i projektarbeten. Vi
ställer frågor till barnen som ska utmana deras tankar, och lyssnar noga hur de tänker. Vi
uppmuntrar samspelet mellan barnen, och hur de lär av varandra. Våra medarbetare är
medforskande pedagoger som är lyhörda, inlyssnande och en del av deras uppdrag är att
väcka och inspirera barnen att söka ny kunskap och uppmuntra barnen att förundra sig över
allt de möter.
I vårt projekterande arbetssätt är det barnets undersökande, frågor och hypoteser som är i
fokus. Projektets ämne och frågor utgå från barns tankar, antaganden och diskussioner
barnen har i sitt vardagsliv.

Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmet
Det är av stor vikt att vi som finns runt barnen, såväl pedagoger som föräldrar, samarbetar
för att skapa en trygg tillvara för barnen. Ansvaret för en god relation vilar på förskolans
pedagoger. Föräldrars engagemang och intresse för barnens vardag på förskolan är viktigt.
Den allra viktigaste kontakten mellan förskolan och barnen är den som sker i samband med
lämning och hämtning av barnen.
Grunden för en bra relation mellan familjerna och förskolan läggs under inskolningen. Under
inskolningen introduceras föräldrarna till vår verksamhet och får en inblick i förskolans roll
och våra mål. Ansvaret vilar på varje arbetslag att i öppenhet och ömsesidighet skapa en god
kultur och atmosfär på avdelningen. Vi uppmuntrar föräldrar att vara en del av sitt barns
sammanhang. Vi har förväntan på att vårdnadshavarna deltar aktivt i utvecklingssamtal och
på föräldramöten för att på så vis få en god förståelse för barnet och barngruppens
utveckling och lärande. På förskolan finns ett föräldraråd. Några tillfällen varje läsår inbjuds
föräldrar till vernissage där barnen får visa upp sina arbeten/projekt.
Genom vår kommunikationsApp får vårdnadshavare ta del av sitt barns portfolio,
avdelningens gemensamma pedagogiska dokumentation och information som publiceras på
avdelningens blogg. I appen finns också ett dokumentarkiv där rektor och VD publicerar olika
informationsbrev.
Samverkan
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Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför
övergångar har vi arbetat fram rutiner och riktlinjer där vi beskriver samarbetet (se bilaga 16
rutin och riktlinjer vid övergång till förskoleklass), hur och vilken information vi överlämnar
till grundskolorna så att vi inte bryter vår tystnadsplikt.
Bilaga 16 rutin och riktlinjer vid övergång till förskoleklass

Förteckning över bilagor
Bilaga 1. Wåga & Wilja förskolors arbetsplan
Bilaga 2. Information om Vd och styrelse.
Bilaga 3. Rutin och riktlinjer vid tystnads- och anmälningsplikt
Bilaga 4. SKA 1 individ kartläggning
Bilaga 5. Barnskyddsrond
Bilaga 6. Kris och katastrofplan
Bilaga 7. Klagomålshantering
Bilaga 8. Klagomålsblankett.
Bilaga 9. Wåga & Wilja verksamhetsplan läsår 2020/2021
Bilaga 10. Arbetslagens rutindokument
Bilaga 11. SKA 1 grupp kartläggning
Bilaga 12. SKA 2 arbetslagets kontinuerliga systematiska kvalitetsarbete
Bilaga 13. SKA 3 utvärdering läsår
Bilaga 14. SKA 4, samtal om barnets utveckling och lärande
Bilaga 15. kvalitetsindikatorer språk
Bilaga 16. rutin och riktlinjer vid övergång till förskoleklass
Bilaga 17. Registreringsbevis *
Bilaga 18. Ekonomiska kalkyl
Bilaga 19. Förskolans regler för intagning och plats samt föruppsägning.
Bilaga 20. Hyreskontrakt
Bilaga 21. Skalenliga ritningar i m2 finns i filen Hyreskontrakt
Bilaga 22. Bygglov för förskola
Bilaga 23. Godkännande från auktoriserad brandkonsult
Bilaga 24. Bilaga till Godkännande från auktoriserad brandkonsult.

*Kompletterar med registerbevis så fort som Bolagsverket hunnit uppdatera våra inlämnade
uppgifter.

Med vänliga hälsningar
VD
Wåga & Wilja Förskolor / Hoppetossa Norra
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Förtydligande av begrepp
Syfte
VISIONER OCH VERKSAMHETSINRIKTNING
Wåga & Wiljas ställningstaganden
Wåga & Wiljas värdeord
Utbildning och undervisning
Samarbete med omvärlden
ORGANISATION
Struktur
Barnets dokumentation
Tillagningskök och måltiden
Traditioner och familjemedskapande
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
Huvudmannanivå
Enhetsnivå
Avdelningsnivå
BARNS RÄTTIGHETER TILLIKA PEDAGOGERS ANSVAR
Det är barnets rättighet att få utveckla viktiga kompetenser som;
Pedagogens ansvar är att ge barnet redskap att möta och förstå den
värld de lever i nu och den framtid de ska leva och verka i
Denna syn på barnet kräver pedagoger som;
PEDAGOGERS ANSVAR OCH DELAKTIGHET
FÖRÄLDRARS DELAKTIGHET TILLIKA PEDAGOGERS ANSVAR
Utvecklingssamtal
Föräldramöte
MILJÖN SOM DEN TREDJE PEDAGOGEN
För att uppnå detta krävs att pedagogen är;
PEDAGOGISK DOKUMENTATION
Syfte med den pedagogiska dokumentationen
Förutsättningar för den pedagogiska dokumentationen
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INLEDNING
Presentation
Wåga & Wilja förskolor AB hämtar sin inspiration från de kommunala förskolorna i den
Italienska staden Reggio Emilia. Våra förskolor har en gemensam organisation som bygger på
en stark tro på människans möjligheter. Vi har en djup respekt för barnet samt en
övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att
utforska världen.
Förtydligande av begrepp
• I arbetsplanen använder vi ofta begreppet barnet även när vi menar
barnet/barnen/barngruppen.
• Vi använder ”hon” istället för hon/han – då vi syftar på människan oavsett kön.
• Pedagoger står för alla yrkeskategorier i kollegiet oavsett utbildning.
• Begreppet miljön som den tredje pedagogen syftar till en miljö som stödjer barnens
utforskande och undersökande av material, begrepp och fenomen, enskilt och
tillsammans med andra.
• 100 språk är ett begrepp som kan sammanfatta olika intryck, medium och
uttrycksformer, att få en känsla för, en relation till och upplevelse för det som
utforskas. Vi menar att det finns 100 sätt att bilda sig och få en relation till sina
intryck, likväl som det finns en mängd uttrycksätt att gestalta och kommunicera sina
tankar och upplevelser på.
• Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Enligt
diskrimineringslagen och skollagen ska varje förskola upprätta en plan varje år som
beskriver hur man arbetar främjande och förebyggande för att motverka
diskriminering och kränkande behandling. Våra förskolor upprättar denna plan som
en del av förskolans verksamhetsplan, VPn för läsåret.
• SKA – systematiskt kvalitetsarbete Dokumenten som utgör SKA skall användas av alla
pedagoger inom Wåga & Wilja. De är olika dokument för reflektion och analys av
utbildningen och undervisningen, som utgår från avdelningarnas kartläggning,
pedagogisk dokumentation, projekterande och observationer. Våra styrdokument,
såväl de interna som de nationella, utgör alltid grunden för vår utbildning och
undervisning.
• VP – verksamhetsplan Är det dokument som upprättas inför varje nytt läsår utifrån
förskolornas utvärdering i SKA 3. VPn innehåller de mål och utvecklingsområden som
Wåga & Wilja samt förskolorna sätter upp för läsåret.
Syfte
Detta dokument, vår Arbetsplan, vänder sig till pedagogerna på våra förskolor men också till
föräldrar, politiker och andra som är intresserade av att ta del av hur vi bedriver vår
verksamhet. Arbetsplanen ska vara ett tydligt arbetsmaterial och ett stöd i
verksamhetsutövningen det vill säga underlag för planering, genomförande och utvärdering
av utbildning och undervisning. Det är verksamheten och pedagogernas förhållningssätt som
utvärderas – aldrig barnet!
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Arbetsplanen bygger på de lagar och förordningar som svensk förskoleverksamhet vilar på
vilket är;
• FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen
• Skollagen
• Läroplan för förskolan
Vår arbetsplan beskriver det som ska vara lika på alla våra förskolor inom Wåga & Wilja.
Vår vision, pedagogisk inriktning, arbets- och förhållningssätt samt den barn- och
kunskapssyn som ska prägla våra verksamheter. Enligt skollagen § 5 ska utbildningen vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetsplanen är ett led i att beskriva hur vi
lever upp till det. Vi är medvetna om att alla våra förskolor har olika förutsättningar men
trots det är vår avsikt att alltid sträva mot det vi skriver i Arbetsplanen.
Arbetsplanen är ett levande dokument i verksamheten och revideras kontinuerligt.

VISIONER OCH VERKSAMHETSINRIKTNING
Vårt företag heter Wåga & Wilja och det är innebörden i dessa två ord som talar om vad som
krävs för att påverka framtiden. Vi måste våga och vilja och varje pedagogs insats är av stor
betydelse för att vi ska nå våra mål. Genom att arbeta här och nu ”bygger vi också
framtiden”. Vår vision med våra förskolor är att vi, med vår arbetsinsats, ska vara med om
att förändra världen genom barnen.
Wåga & Wilja förskolor AB är sedan 2011 anslutna till Atvexa AB, ett svenskt bolag som drivs
av entreprenörer som brinner för att utveckla en väl fungerande verksamhet med hög
kvalitet. Atvexas värdegrund bygger på olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet.
Wåga & Wiljas ställningstaganden
Wåga & Wilja ska verka för ett samhälle där alla människor har samma rättigheter. Wåga &
Wilja ska vara en demokratisk organisation där alla barn, föräldrar och pedagoger har
rättighet att uttrycka sina tankar, handlingar och åsikter och därmed också skyldighet att
vara lyhörd för olikheter och mötas i respekt.
Wåga & Wilja ska verka för;
• En förskola där barnen får mötas i olikhet för att fostras in i ett demokratiskt
förhållningssätt
• En välkomnandets förskola genom att bjuda in till delaktighet och vara en mötesplats
mellan barn, familjer och pedagoger
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Wåga & Wiljas värdeord
Vårt föränderliga samhälle ställer krav på att vi som förskola har en föränderlig pedagogik.
Som grund för arbetet har vi våra värdeord – det vi strävar efter som förskola:
• Subjekt – varje människa är en unik person som är i relation med sin omgivning. De
förmågor och erfarenheter varje barn har ska få utvecklas och delas med andra under
förskoletiden. Subjektivitet är därför nära förbundet med värdet skillnad.
• Skillnad – olikhet berikar, att få möta andras tankar och teorier är nödvändigt för att
vidga sina egna perspektiv. Pedagogerna ska skapa förutsättningar för möten mellan
barnen, där olika tankar, erfarenheter och strategier får möjligheter att berika
varandra. Barnen får möjlighet att omvärdera sitt eget sätt att tänka och handla och
utveckla ett nyanserat sätt att se på omvärlden. När vi även tillför en skillnad av
metod, teknik och material blir också utforskandet mer intressant och meningsfullt,
där förändring kan uppstå i barnens undersökande.
• Ömsesidigt beroende – delaktighet, där alla deltar utifrån sina förmågor och
erfarenheter. Pedagogerna ska skapa förutsättningar till möten där ömsesidighet kan
ske. Ömsesidigt beroende är därför nära förbundet med värdet lärande som
förändring.
• Lärande som förändring – lärande är föränderligt och situationsbundet, det är
beroende av sammanhanget. Lärande sker i processer och i upprepande, där
erfarenheter blir till fler möjligheter och nya perspektiv. Lärandet föds både i relation
med andra individer och i mötet med material. Lärande sker enskilt och i grupp.
Lärande som förändring är därför nära förbundet med värdena subjekt, skillnad och
ömsesidigt beroende.
Utbildning och undervisning
Läroplanen för förskolan har i den senaste revideringen förtydligats vad gäller begreppen
utbildning och undervisning. Därför har Wåga & Wilja valt att försöka beskriva vad vi avser
och menar med de två begreppen.
Utbildning
Wåga & Wilja bedriver förskoleutbildning. Som grund och utgångspunkt för den har vi en
barn- och kunskapssyn som vilar på socialkonstruktionistisk teori. Att människan lär och
utvecklas utifrån de sammanhang och material hon möter. Wåga & Wilja har en gemensam
värdegrund och gemensamma riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas. Dessa beskrivs i
detta dokument som är Wåga & Wiljas arbetsplan.
Undervisning
Undervisningen av varje barngrupp ska ledas av förskollärare och utföras av hela arbetslaget.
Undervisningen tar sin utgångspunkt i den pedagogiska dokumentationen och processas på
ett övergripande plan fram av arbetslaget i dokumentet SKA 2. Utifrån den kunskap och de
erfarenheter arbetslaget har av barngruppen sätter de upp målstyrda processer där barnet
har möjlighet att utvecklas och erövra nya kunskaper. Undervisningen ska utgå från barnens
tankar och frågor. Ge barnet möjlighet och tid att erövra färdigheter för att bli självständigt
5
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samt tekniker och strategier för att lära och uttrycka sina idéer och hypoteser genom olika
uttryckssätt/100 språk.
Samarbete med omvärlden
• Föra ut förskolan i samhället och ta in samhället i förskolan. Låta barns tankar och
uttryck visas ute i samhället för att synliggöra dessa för medborgarna och skapa
dialog kring modern barndom.
• Lära av andra pedagoger genom litteratur, föreläsningar, media och studiebesök.
• Ta vara på och använda det kulturella utbud som finns i våra förskolors närområde.
• Dela med oss av våra kunskaper genom Wåga & Wilja Wisdom som är vårt
utbildningsföretag. Vi erbjuder fortbildning till pedagoger på andra förskolor och
skolor genom att ta emot studiebesök, erbjuda kurser och handledning samt hålla
föreläsningar.
• Ta emot lärarstudenter som gör sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning i vår
verksamhet.
• Välkomna internationella kontakter

ORGANISATION
Rektor har det övergripande ansvaret för verksamheten vad gäller pedagogik, ekonomi och
personal i en eller två förskolor. Rektor leder och fördelar arbetet inom sin enhet.
Förskollärare leder arbetet inom sitt arbetslag och har ett särskilt ansvar för undervisningen.
Utbildningen och undervisningen genomförs av hela arbetslaget.
På våra förskolor har vi organiserat våra barngrupper så att barnet erbjuds en miljö och
pedagogisk verksamhet anpassad efter den ungefärliga åldern. Vi arbetar projekterande med
utgångspunkt i pedagogisk dokumentation där varje barns lärande följs upp kontinuerligt.
Förskolegården är en självklar träffpunkt mellan de olika barngrupperna och vi uppmuntrar
barn som vill träffa kamrater i andra grupper att besöka varandras avdelningar.
Vi har en gemensam grundtanke om hur miljön inne och ute ska vara utformad på Wåga &
Wiljas förskolor. Miljön skall ge barnet stimulans, utmaningar och möjligheter. Miljön skall
vara sinnligt och vackert/estetiskt utformad så den tilltalar och utmanar alla sinnen.
Ansvaret för lärmiljöer och material på förskolan ska vara gemensamt. Materialet ska växa
med barnet, ge det nya utmaningar och vara föränderligt i relation till pågående
projekterande. Miljön ska också fungera som en tredje pedagog, vara ordnad i
aktivitetshörnor som främjar att barnen delar upp sig i mindre grupper.
Struktur
För att möjliggöra arbetet med pedagogisk dokumentation och projektarbeten är det viktigt
att vi har en fast struktur för barngruppen. En struktur som bygger på återkommande rutiner
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som handtvätt och på/avklädning och aktiviteter som samlingar, sånglek, naturen, rörelselek
och drama. Genom att strukturera verksamheten får barn och pedagoger de rutiner som
skapar trygghet och organisation för vardagen. Projektarbetet barngruppen arbetar med kan
och får gärna genomsyra skogsutflykterna, samlingen och rörelseleken mm. Allt det som
barngruppen upplever tillsammans skapar med tiden den kultur/anda som råder i gruppen.
Här är det viktigt att vi pedagoger funderar på hur vi formar och möjliggör denna
grupprocess. Hur vi gör för att skapa demokratiska samlingar, göra barnet delaktigt och hur
möjliggör vi att det skall kunna påverka vardagens aktiviteter.
En viktig förutsättning för att vi ska nå våra mål är hur vi skapar vår organisation. Vår
organisation ska hela tiden utgå från hur vi på bästa sätt ska kunna förverkliga våra mål.
Organisationen ska bygga på att vi ska ta tillvara allas kompetens optimalt och det innebär
också att vi så långt det går ska tydliggöra våra roller. Vi ska precis som med barnen se våra
olikheter som tillgångar, olikheter i form av såväl teoretiska som praktiska kunskaper och
självklart också våra personligheters olikheter. På våra avdelningar arbetar pedagoger med
olika ansvar i den pedagogiska verksamheten. Vår kvalitet blir den som vi tillsammans bidrar
med.
Barnets dokumentation
Varje barn ska ha tillgång till dokumenterat material som synliggör barnets utveckling och
lärande. Dokumentationerna ska synliggöra barnets utforskande och meningsskapande i
relation till sina kamrater, miljö och material och hur de förhandlar, samarbetar och tänker
tillsammans. Barnets lärande ska dokumenteras kontinuerligt i barnets portfolio. Genom den
synliggör vi barnets tankar, strategier och barnets väg till kunskap - den lärande processen.
Syfte med barnets dokumentationer är att synlig- och tydliggöra barnets läroprocesser för:
• Barnet själv
• Vårdnadshavarna
• Pedagogerna
Vid övergång till förskoleklass är barnets dokumentation samt barngruppens samlade
projekterande underlag för hur pedagogerna och vårdnadshavarna kan lämna över sin
kunskap om barnets utveckling, erfarenheter och strategier för lärande.
Tillagningskök och måltiden
På Wåga & Wiljas förskolor vill vi att maten ska ha hög kvalité och lagas från grunden i
förskolans tillagningskök. Att kockarna i största möjliga mån väljer ekologiska och
närproducerade råvaror och att måltiderna som serveras är anpassade efter säsong. Vi ser
det som grunden för att barnet ska utveckla en god relation till mat, hälsa och hållbarhet.
Maten ska serveras så att barnen själva kan se vad som serveras och ta av maten. Maten ska
vara tilltalande upplagd och huvudrätten ska kompletteras med varierande grönsaker.
Måltiderna ska över tid inspirera barnet till att prova nya livsmedel och maträtter. Vi strävar
efter att måltiderna som serveras ska representera olika internationella kök såväl som
7
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traditionell svensk husmanskost. Vi uppmärksammar svenska traditioner med jul- påsk- och
midsommarlunch men vill också att andra nationaliteter som finns representerade på
förskolan uppmärksammas genom måltiden. Vi vill att barnen ska veta vem som arbetar i
köket för att möjliggöra dialog kring maten.
Måltiderna som serveras ska vara trivsamma med ro för att kunna äta men de är också en
stund som rymmer möjlighet för utforskande och lärande. Pedagogernas förhållningssätt till
barnet och måltiden ska vara densamma som vid all annan undervisning. Maten som
serveras ger möjlighet till att uppleva och samtala om dofter, smaker och konsistenser. När
barnen tar för sig av maten eller sitter och äter är samtal om antal, hel och delar, mängd och
vikt spännande och utmanande. Det är pedagogens ansvar att ta vara på dessa möjligheter
till att prata om begreppen likaväl som det är viktigt att se till att varje barn får i sig
tillräckligt mycket mat. Maten som serveras rymmer även samtal om olika länder och
kulturer, varifrån råvarorna kommer och varför det är viktigt att tänka på vad och varför man
äter. Vi vill att barnen ska få med sig ett medvetet tänkande och en god relation till mat. Att
barnet ska veta vilka livsmedel det äter och hur de ser ut, varifrån det kommer innan det är
tillagat.
Traditioner och familjemedskapande
Högtider och traditioner har alltid varit viktiga i vår svenska kultur liksom i andra länders
kulturer. Därför är det viktigt att vi firar och uppmärksammar dem. Firande, glädje och
festlighet är alltid det som är i fokus när vi uppmärksammar våra kulturella högtider. I vår
svenska kultur fyller barnet en viktig uppgift i traditioner och seder. De går t ex. luciatåg, är
påskkärringar, sjunger och dansar runt julgran och midsommarstång. Förståelse och
förmedling av varför vi firar lägger vi inte lika stort fokus på. Vi tänker att nyfikenheten hos
barnet kring traditionernas ursprung får växa fram med barnets stigande ålder.
Vi ska ta ett särskilt ansvar för att bygga broar mellan vår svenska och andra länders kulturer.
Barn, familjer och pedagoger med annan kulturell bakgrund ska välkomnas in till våra
svenska traditioner likväl som vi ska vara öppna, nyfikna och uppmärksamma nationella
traditioner och högtider. Vi ska uppmuntra familjerna att medskapa i förskolan genom att
berätta och visa på sitt ursprung och sina högtider och traditioner.
Varje förskola har sina egna högtider och traditioner. Detta för att det är roligt, festligt och
spännande men också för att det är kreativt skapande och planerande för barn och
pedagoger. Vi har också några traditioner som är gemensamma då vi anser att de är viktiga
för barngruppens summerande av vad de är med om genom förskoleåren:
• Barn visar och berättarmöten där familjerna bjuds in för att ta del av barnens
projekterande. De ska se olika ut genom förskoletiden men knyta an till att barnen
ska ges möjlighet att visa, berätta och reflektera över vad de gör. Mötena kan variera
från att vara uppvisningar, sagor, filmsekvenser till att barnen själva får visa och
skapa utifrån olika tekniker eller frågeställningar tillsammans med sina familjer.
8
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•

•

Förskolans Dag, i maj varje år, är ett tillfälle för summering, vernissage och avslut av
det gångna läsåret. Vi bjuder in familjerna till att dela festligheten med oss på våra
förskolegårdar. Barnens alster ställs ut i utställningar och deras installationer finns att
åskåda på förskolegården. Barngruppens projekterande summeras och sammanställs
av pedagogerna och dokumentationer av det finns uppsatta på avdelningarnas
väggar.
Avslutning för 5-åringarna som lämnar förskolan som ett festligt och tydligt avslut
och avtackning för deras tid på förskolan.

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
Enligt Skollagen och Läroplan för förskolan är vi skyldiga att bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete för att säkerställa att utbildning och undervisning dokumenteras, följs upp,
utvärderas och utvecklas. Kvalitetsarbetet genomförs på tre nivåer.
Huvudmannanivå
VD är den juridiska och faktiska huvudmannen i Wåga & Wilja Förskolor AB. Huvudmannen
är ytterst ansvarig för verksamheten och ska se till att det finns förutsättningar att bedriva
ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån
förskolans Läroplan, Skollagen, Arbetsmiljölagen, Miljöbalken, Barnkonventionen, Wåga &
Wiljas Arbetsplan, Verksamhetsplan och Plan för att motverka diskriminering och kränkande
behandling. För att bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för det
enskilda barnet eller för en grupp av barn genomför huvudmannen en
barnkonsekvensanalys innan denne fattar beslut som berör företagets verksamhet.
Synpunkter och klagomål som framförs på utbildningen registreras och följs upp varje månad
för respektive enhet.
Utifrån de analyser som gjorts enhetsvis och sammanställts av rektor, gör VD årligen en
sammanfattad analys och bedömning i ett kvalitetsbokslut. Kvalitetsbokslutet, som skrivs i
slutet av läsåret, synliggör behov som finns i verksamheten och vad som behöver prioriteras
under nästkommande läsår. Resultatet av Kvalitetsbokslutets analys ligger till grund för VD
och chefsgrupps bedömning över kommande läsårs utvecklingsbehov.
Enhetsnivå
På förskolan är rektor ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och för att det finns
förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten utifrån de nationella målen och
riktlinjerna. Medarbetarna ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar
förutsättningar för att varje barn utvecklas på bästa sätt. Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån
förskolans läroplan, Skollagen, Barnkonventionen, Wåga & Wiljas Arbetsplan,
Verksamhetsplan, Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling samt
Årshjul.
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Lokalt anpassat kvalitetsarbete bedrivs systematiskt och kontinuerligt, vilket innebär att
arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling.
Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden för ökad
måluppfyllelse i förhållande till förskolans läroplan, Skollagen, Barnkonventionen, Wåga &
Wiljas Arbetsplan, Verksamhetsplan samt Plan för att motverka diskriminering och
kränkande behandling. Varje enhet gör en skriftlig dokumentation av kvalitetsarbetet. Den
skriftliga dokumentationen behövs för att regelbundet kunna stämma av att kvalitetsarbetet
leder till en utveckling mot målen. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för
alla medarbetare vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska
genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas delaktighet är grundläggande i
kvalitetsarbetet. Ledningen, medarbetarna, barn samt vårdnadshavare behöver alla bidra
med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten. Kvalitetsarbetet ska ständigt vara
närvarande på alla nivåer: individuellt, i arbetslaget, på enheten som helhet och hos
huvudmannen för verksamheten. Målet är ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt
som leder till en ständig utveckling av verksamheten.
För att bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för det enskilda barnet
eller för en grupp av barn genomför förskolechef en barnkonsekvensanalys innan beslut
fattas som berör förskolans verksamhet.
Avdelningsnivå
Enligt förskolans läroplan ska kvalitén på verksamheten kontinuerligt och systematiskt
dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Varje barns lärande och utveckling ska
följas, dokumenteras och analyseras för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar att
utvecklas och lära. Det är förskolläraren och arbetslaget som ansvarar för att det
systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen genomförs. Som arbetsverktyg för detta
använder de följande dokument:
• Pedagogiska dokumentationer - För att kunna synlig- och tydliggöra varje barns
individuella utveckling och lärande ska dokumentationerna belysa barnets och
barngruppens lärande i processer. De är i sin tur underlag för reflektion över hur
barnet och barngruppen utmanas till vidare undersökande och lärande.
• Avdelningens rutiner – beskriver arbetslagets valda arbets- och förhållningssätt för
lärande omsorg även i vardagens rutinsituationer. Dokumentet revideras
kontinuerligt och följer barngruppen under förskoletiden.
• Pedagogisk kartläggning, dokument SKA.1– Kartläggning av barngruppen alternativt
individens nuläge som utgångspunkt för att välja prioriterade mål för läsåret.
• Utveckling och utvärdering av den pedagogiska verksamheten, dokument SKA.2 –
planering och genomförande där vad, hur och varför formuleras kring hur vi ska
arbeta kommande månad. Mål och fokusområden sätts upp för utbildning och
undervisning av barngruppen utifrån kartläggning, läroplan och Wåga & Wiljas
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•

arbetsplan. Dessa ligger till grund för undervisningen, vad barnen ska ha möjlighet att
utveckla förståelse för och lära sig under terminen.
Utvärdering av hela läsåret, dokument SKA.3 – sammanställning och utvärdering av
läsåret som gått. Reflektera och formulera vad pedagogerna sett att barnen utvecklat
och fått större förståelse för. Vad kan vi se att barnen lärt sig av undervisningen både
vad gäller kunskaper, erfarenheter, slutsatser, kreativitet, tekniker o s v.

Avdelningarnas prioriterade
mål och pedagogiska
dokumentationer utgör
underlag för utvecklingssamtal
och föräldramöte. Det ger
möjlighet att tillsammans med
vårdnadshavarna utvärdera och
utveckla verksamheten.
Samtalen pedagogerna och
vårdnadshavarna har kan
komma att påverka utbildning
och undervisning för att
verksamheten på bästa sätt ska
bidra till barnets lärande och
utveckling.

BARNETS RÄTTIGHETER TILLIKA PEDAGOGERS ANSVAR
Wåga & Wilja ser det som barnets rättighet att utveckla förståelse för sin omvärld för att
vara förberedd för den framtid de ska leva och verka i. Varje barn skall ges samma
förutsättningar oavsett kultur, etnisk- religions- eller könstillhörighet för att få utveckla sin
fulla potential som människa. Det är barnets rättighet att omfattas av en barn- och
kunskapssyn som står på barnets sida. Därför hämtar vi inom Wåga & Wilja inspiration från
filosofin och förhållningssättet pedagogerna har i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.
En barn- och kunskapssyn där vi ser på lärande som något som ständigt är i rörelse och
förändring och som skapas i relation mellan barnet/barnen, materialet, tingen och miljön.
Med denna syn ses barnet som medkonstruktörer av kultur, kunskap och identitet.
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DET RIKA BARNET, med kraft och resurser i sig självt.
Barnet som vill växa, lära och veta. Det är ett barn som kan skapa sin egen kunskap. Det är
ett barn med inneboende kraft, ett barn med hundra språk, det vill säga ett rikt barn. Detta
barn behöver också en vuxen, men inte en vuxen som bara vill beskydda eller vara
ordningsvakt, utan en vuxen som man kan konstruera världen tillsammans med. Eftersom
barnet inte klarar av att bygga upp allting själv behöver den en vuxen som kan lyssna och se.
En vuxen som kan utmana tankarna och som man kan överskrida gränserna med.
Loris Malaguzzi, Reggio Emilia

Det är barnets rättighet att få utveckla viktiga kompetenser som:
• Samarbetsförmåga
• Flexibilitet
• Kommunikativ förmåga
• Kreativitet
• Reflekterande attityd
• Fantasi
• Aktivt förhållningssätt
• Nyfikenhet
• Initiativförmåga
• Koncentration
• Ansvarstagande
• Strategier för lärande
• Empatisk förmåga
• Föreställningsförmåga
Vi tror att barnet med dessa kompetenser kommer att ha gynnsamma förutsättningar och
vara väl förberedda att möta och leva i en föränderlig omvärld.
Barnet vill skaffa sig egen kunskap tillsammans med andra barn och med vuxna. Vi tror att
det som driver barnet till kunskap är nyfikenheten och viljan att prova på och försöka själv
eller i samspel med andra. Får barnet utlopp för sin nyfikenhet och möjlighet att skapa efter
sin egen förmåga, antar de allt större utmaningar. Barnet märker tidigt i livet vilka människor
som lyssnar och tar dess tankar på allvar. Gör vi det vågar barnet ha sina egna åsikter och
tankar, det vågar vara olik och lita på sina egna erfarenheter. Barnets nyfikenhet driver det
att handla själv. Genom det egna undersökandet och upptäckandet skaffar det sig egna
kunskaper och erfarenheter som ger en allt större förståelse för hur saker och ting hänger
samman. Barnet får förståelse för att det finns olika lösningar och att människor tänker olika.
Vi pedagoger behöver skapa förutsättningar för barnen att bli aktivt lyssnande till varandra.
Att både bli lyssnad till och berättad för. Därför ska vi på förskolan ha en tillåtande, lustfylld
och undersökande miljö och en atmosfär som får barnet att våga och vilja. Vi pedagoger ska
skapa de förutsättningar barnen behöver för att kunna mötas i samarbete. Det vill säga vara
regissörer i verksamheten genom att planera, erbjuda, utmana, medforska, ge tillbaka,
fördjupa och följa upp.
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Spännvidden mellan barns kunskaper i barngruppen är ofta stor. För att utmana och
använda barnets kunskaper och egenskaper ska pedagogerna ordna aktiviteter och ta vara
på tillfällen där barnen kan lära av varandra. Vi ska medvetet använda oss av den proximala
utvecklingszonen, som är det utrymme som ger möjlighet att se, ta in, göra och lära nytt av
varandra. Barnens samtal med varandra, de frågeställningar och förslag som något barn har
ger de utmaningar som behövs för att utveckla tankeprocesserna hos andra barn.
Pedagogens ansvar är att ge barnet redskap att möta och förstå den värld de lever i nu och
den framtid de ska leva och verka i, därför ska vi ge barnet möjlighet:
• Att utveckla sin inneboende nyfikenhet, fantasi och kreativitet och
föreställningsförmåga genom att:
- se barnet som individ som ska få ta tillvara alla sina förmågor
- se barnen som resurser för varandra
- inspirera och utmana till att fantisera, drömma och vara kreativ
•

Att vara i en verksamhet som ger förutsättningar för att upptäcka, undersöka och
förundras genom att:
- låta barnet få möjlighet att reflektera över sitt eget och andras lärande, använda
pedagogisk dokumentation som metod
- erbjuda en föränderlig miljö som lockar till upptäckter och utmaningar
- utmana barnets tankar genom att låta barnet möta sig själv och andra i
frågeställningar och dilemman
- se barnet som medkonstruktör av sitt eget lärande

•

Att tillsammans med kamrater få utveckla sin självkänsla och
kommunikationsförmåga i ett demokratiskt förhållningssätt genom att:
- samtala, lyssna och stödja barnet i sin socialisering/samarbetsförmåga
- skapa tillfällen för förhandling genom samtal mellan barnen
- barnet kan välja eller välja bort i olika situationer
- respektera barnets tankar, känslouttryck och åsikter
- barnet får påverka så långt det är möjligt
- barnet får ta eget ansvar
- barnen är med och tröstar, tar hand om och hjälper varandra

•

Att utveckla kunskaper och färdigheter genom lek och lustfyllt lärande genom att:
- iordningställa miljön efter barnens intressen och behov för att leken ska utvecklas
- låta barnet få tid och många erfarenheter av att ta ansvar för sig själv genom att
öva på att klä på sig, ta för sig av maten eller tvätta händerna
- skapa många olika språksituationer i form av samtal, rim och ramsor, sagor,
sånger, drama, rytm och skapande i olika former för att kunna kommunicera,
utveckla och omsätta sina erfarenheter i användbara kunskaper
13
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ta vara på och samtala kring matematik i vardagssituationer som när vi delar
frukt, tar för oss av köttbullar eller häller upp mjölk i glaset och så vidare.
stimulera barnet till att undersöka och få förståelse för naturvetenskapliga och
tekniska fenomen

Denna syn på barnet kräver pedagoger som:
• Är nyfikna genom att:
- vara nyfiken på barnet och dess frågor
- vilja utvecklas och lära mera
- förundras och ser möjligheter
- vågar och vill förändras med samtiden
•

Är medvetna och arbetar utifrån:
- Skollagen
- Barnkonventionen
- Läroplanen för förskolan
- Wåga & Wiljas arbetsplan
- Wåga & Wiljas värden: Subjekt, Skillnad, Ömsesidigt beroende, Lärande som
förändring

•

Är medforskande genom att:
- se ur barnets perspektiv
- tolka och fundera på hur barnet tänker, utan att tro att tolkningen man gör är
den enda sanningen
- stödja barnet i dess lärande och erövrande av omvärlden genom att erbjuda nya
utmaningar och frågeställningar
- ställa öppna frågor till barnen, frågor utan givna svar
- arbeta projekterande

•

Har en medveten människosyn genom att:
- regelbundet fundera kring sina värderingar
- göra egna ställningstaganden och motivera dem
- vara öppen för andras ställningstaganden
- våga ändra sig likväl som att våga bjuda motstånd
- ha mod att stå på barnets sida
- ha insikt om att hon är med och bygger framtiden
- visa intresse för och följa samhällsdebatten med ifrågasättande hållning

•

Har ett förhållningssätt som präglas av att:
- vara lyhörd, ärligt nyfiken och engagerad
- ge barnet värme och generositet utan att ställa villkor
14
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möta barnet med respekt, empati och omsorg
möta barnet i förhandling och dialog

•

Har självkännedom genom att:
- våga lära av och använda sina arbetskamrater som "speglar och bollplank"
- ha insikt om sin egen roll som pedagog och hur den påverkar barnet

•

Har gedigen kunskap om barn genom att:
- läsa facklitteratur, ta del av andras teorier
- ta emot handledning
- lära sig mer genom regelbunden dokumentation och reflektion
- ta ansvar för eget behov av fortbildning

PEDAGOGERS ANSVAR OCH DELAKTIGHET
Det är pedagogernas rättighet att få arbeta på en förskola där vår grundinställning är att vi
hela tiden strävar efter att vara en lärande organisation som stimulerar pedagoger till
lärande och kompetensutveckling. Det är var och ens ansvar och möjlighet att ta aktiv del i
det gemensamma, att vara med och skapa kollektiva erfarenheter, som blir en resurs för
hela organisationen.
En organisation där:
• du som pedagog ska ges möjlighet att växa, där det är du själv som sätter gränser för
hur långt du vill gå i din egen utveckling
• delaktighet är en rättighet men också ett eget ansvar som förutsättning för ett aktivt
deltagande i förändringsprocesser och utvecklingsarbete
• medinflytande är en naturlig del i arbetet och kommunikationen/dialogen präglas av
tydlighet, öppenhet och ömsesidig respekt
• varje medarbetare är viktig för att vi tillsammans ska nå våra mål och det är när vi
kan ta tillvara på varandras olikheter som vi har möjlighet att nå längst
• vi eftersträvar tydlighet och struktur vad gäller uppdrag, roller och stöd
En rättighet för pedagoger är också att få möjlighet att utvecklas i nära dialog med sina
kollegor. För att nå öppenhet och kunskapsutbyte skall vi sträva mot ökad generositet oss
emellan där vi lyfter fram varandra och varandras goda exempel.
Därför har vi:
• pedagogiska samtalsforum på våra förskolor
• mötesforum mellan förskolorna
• mentorskap pedagoger emellan
15
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introduktion och utbildning för nyanställda pedagoger
utvecklingstid för dokumentation- och reflektion
möjlighet att arbeta med och utveckla sina egna förmågor
handledning
kurser i pedagogisk dokumentation, projekterande och ateljekultur

För att alla pedagoger och vikarier skall bli insatta i vår praktik och metodik bär alla ett
enskilt och gemensamt ansvar att beskriva och tydliggöra förskolans verksamhet och kultur.
Alla pedagoger ska ha kännedom och tillgång till viktiga dokument som t ex läroplan för
förskolan, verksamhetsplan, arbetsplan, rutin- och policydokument med flera.

FÖRÄLDRARS DELAKTIGHET TILLIKA PEDAGOGERS ANSVAR
Grunden för en bra relation mellan familjerna och förskolan läggs under inskolningen.
Ansvaret för relationen vilar på pedagogerna. Under inskolningen ska vi introducera
föräldrarna till vår verksamhet och tydligt beskriva förskolans roll och våra mål. Det är en
förutsättning för att vårdnadshavarna ska kunna vara med och utvärdera verksamheten.
Wåga & Wilja ska verka för att familjerna ska se förskolan som en mötesplats. Hos oss ska
familjen få möta andra familjer och oss pedagoger, för att dela erfarenheter och berika
varandra med olika tankar och frågor.
Ansvaret vilar på varje arbetslag att i öppenhet och ömsesidighet skapa en god kultur och
atmosfär på avdelningen. Vi uppmuntrar föräldrar att vara en del av sitt barns sammanhang.
Vi har förväntan på att vårdnadshavarna deltar aktivt i utvecklingssamtal och på
föräldramöten för att på så vis få en god förståelse för barnet och barngruppens utveckling
och lärande.
Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalen ska syfta framåt, fokus ska vara på barnets lärande i relation till
kamrater, miljö och material utifrån de förutsättningar barnet fått. Underlag och
utgångspunkt i utvecklingssamtalet ska vara dokumenterat material utifrån barnet. Det är
barnets lärande som ska följas upp och verksamheten som ska utvecklas och utvärderas.
Samtalet är ett ömsesidigt utbyte mellan 2-3 parter, vårdnadshavare, pedagogen och
eventuellt barnet. Det är den avdelningsansvariga pedagogen som i dialog med
förskolechefen avgör vilka i arbetslaget som håller i utvecklingssamtalen. Från tre års ålder
är barnet med under en del av samtalet. Femåringars vårdnadshavare inbjuds även till ett
avslutningssamtal i maj/juni. De kan också ske i liten grupp där några barn och deras
vårdnadshavare samt avdelningspedagog möts för dialog och reflektion kring den ”gångna”
förskoletiden. Som stöd för pedagogens planering, genomförande, utvärdering samt
uppföljning av utvecklingssamtalen finns gemensamt arbetsverktyg, SKA 4.
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Föräldramöte
Föräldramöte bjuder vi in till för att synliggöra och diskutera barngruppens lärande och
utveckling i grupp. Innehållet ska variera genom barnets år på förskolan. Vid föräldramötet
ska pedagogerna presentera och beskriva vad barngruppen är upptagna av att undersöka
och försöka förstå och lära just nu, vad barngruppen och pedagogerna projekterar kring. Det
ger föräldrarna möjlighet till insyn, delaktighet och möjlighet att påverka. Föräldrarna ska
också ges möjlighet att komma med önskemål om innehåll och diskussionsfrågor inför
mötet. Under föräldramöten, allt efter behov, ska även diskussioner utifrån föräldrars egna
frågor ges utrymme.
Det är vårdnadshavares och familjers rättighet att få bli medskapande i förskolan genom
delaktighet och inflytande i:
• Välkomnande och introduktion till förskolan
• Inskolningssamtal med syfte att lära känna barnet och familjen
• Uppföljningssamtal en tid efter inskolningsperioden
• Familjeträffar som t ex drop-in-fika, pick-nick o s v.
• Sommaruppgift har till syfte att länka samman våren med hösten och hemmet med
förskolan. Uppgiften som barnen får med sig ska utgå från något barngruppen
undersökt och visat intresse för och som barnen och familjerna under sommaren kan
samla med sig saker eller ta med sig digitalt material utifrån. Det material som
barnen tillsammans har med sig tillbaka på förskolan blir utgångspunkt och
lärmaterial att fortsätta undersökandet med. På så vis kan sommaruppgiften bli
starten på gruppens projekterande.
• Arbetskvällar familjer, barn och pedagoger hjälps åt att underhålla och utveckla
förskolans miljöer
• Föräldraråd består av representanter från förskolans barngrupper. Föräldrarådet är
ett diskussions- och informationsforum för att lyfta viktiga, gemensamma och
aktuella frågor för verksamheten.
Det är vårdnadshavares och familjers möjlighet att ta del av barnets dagar på förskolan. Hur
barnet undersöker, lär och utvecklar kunskaper enskilt och tillsammans med andra. Vad
barngruppen som barnet är en del av är intresserade av och arbetar med och projekterar
kring just nu. Det ska de ha möjlighet att göra genom:
• Pedagogiska dokumentationer på avdelningarnas väggar och i portfolio
• Daglig dialog vid lämning och hämtning
• Blogg syfte är att ge familjerna flera och rika bilder av förskolans verksamhet och
barngruppens intressen, undersökande och lärande genom projekterande.
Blogginläggen ska variera över tid och har möjlighet att rymma inblickar i förskolans
arbete med jämställdhet, diskriminering, kränkande behandling och interkulturalitet.
• Sociala medier ger möjlighet att synliggöra barns undersökande och upptäckter
genom att göra barnens röster hörda i samhället i en vidare bemärkelse. Visa på att
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även unga människor arbetar med stora och viktiga frågeställningar. Det ger oss
också som förskola möjlighet att marknadsföra vår verksamhet för att rekrytera nya
familjer och medarbetare.
Barn visar och berättarmöten tillfällen då barnen ges möjlighet att visa och berätta
för sina familjer vad de projekterar kring.
Förskolans Dag tillfälle för fest samt utställning och presentation av terminens
projekterande
Utvärdering av den pedagogiska verksamheten och arbetet för att motverka
diskriminering och kränkande behandling som frågeställningar vid föräldramöten.

Wåga & Wiljas förskolor ska alltid vara ”öppna” för föräldrar som vill engagera sig eller aktivt
delta i vår verksamhet.

MILJÖN SOM DEN TREDJE PEDAGOGEN
Avdelningarnas miljöer ska möta det kompetenta barnet. Vi ska erbjuda en miljö där barnen
kan vara självständiga, där de får utforska, upptäcka och uppleva koncentration. Miljön ska
vara inspirerande, engagerande, utmanande, rolig och lärorik. För att uppnå detta krävs en
ständigt pågående reflektion och dialog kring miljön, att den är föränderlig i takt med
barnens utveckling och lärande. Vi ska erbjuda barnen en miljö och material/läromedel
utifrån barngruppens ålder och intressen för att ge dem förutsättningar för lärande. Det är
pedagogens ansvar att kontinuerligt fundera kring vilka tillägg vi kan göra för att tillgodose
och utmana barnen i deras utveckling. Miljön såväl inne som ute ska vara estetisk och sinnlig
för att locka fram nyfikenheten, lusten och kreativiteten hos barnet. Det ska finnas tillgång
till möten med musik, färg, form, konst, IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt
litteratur för att ge barnen tillgång till hundra och åter hundra språk. Barnen på Wåga &
Wiljas förskolor ska ha möjlighet att få ta intryck av sin omvärld och genom olika
språk/material ha möjlighet att göra sina egna uttryck, erfarenheter och utveckla
färdigheter.
Utgångspunkten för miljöns utformning ska alltid vara den egna barngruppen. Vi ska
observera hur barngruppen använder sig av miljön för att också kunna se till att den är
anpassad efter varje enskilt barn. Vi ska titta på var de befinner sig, just nu, i sitt lärande och
hur vi kan ändra i miljön för att främja och utmana det. Vi har tagit ställning för att vissa
hörnor/platser och material/läromedel ska finnas på avdelningarna och i förskolornas
utemiljöer.
• aktivitetsplatser för måleri, rita- klippa- klistra, lera och konstruktion.
• tillgång till att undersöka och leka med vatten och sand.
• möjlighet att använda och utmana sin kropp i fysiska aktiviteter.
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•

material och aktiviteter för att leka och utforska med språket, tänka matematiskt
samt få uppleva naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar.
platser och aktiviteter där man kan lyssna till eller skapa musik, dansa och förvandla
sig till någon annan.
utveckla vårt och barnens användande och tillgång till modern digital teknik för att
arbeta med pedagogisk dokumentation och projekterande arbetssätt.

Vi ska skapa en miljö med demokratisk atmosfär där barnet känner samhörighet och glädje
av samarbete. Barnen ska ges möjlighet till platser där de kan vara i aktivitet enskilt eller i
sampel med andra. En miljö inne så väl som ute där det är tydligt vad man kan göra i olika
hörnor och platser. En miljö som uppmuntrar och stimulerar barnen att välja vad de vill göra
samt spontant dela sig i mindre grupper.
Det är viktigt att vi skapar en miljö med möjligheter och variation. Som komplement till
traditionella material/läromedel ska vi tillföra olika typer av gränsöverskridande material
som ger barnen själva möjlighet att fantisera, dekorera, smycka och besjäla. Med en tydlig
miljö får barnen frihet att själva bestämma och påverka vad de vill göra. Varje dag ska
pedagogerna tillsammans med barnen se till att miljön är iordningsställd och ser lockande ut
till nästa dag, så att avdelningen är inbjudande och välkomnande. Att observera vad barnen
är upptagna och intresserade av ger pedagogen möjlighet att överraska dem med något nytt
och spännande genom att göra uppdukningar som kan inspirera barnen när de kommer till
förskolan på morgonen eller vaknar upp från vilan.
Vi strävar efter att varje barn, genom förskoletiden, ska få ett växande intresse och ansvar
för hållbar utveckling. Genom att ta hand om miljön och material inne, såväl som ute och
genom att återanvända och källsortera det material som finns på avdelningen ger vi barnet
möjlighet till att utveckla engagemang för miljö och hållbarhetsfrågor.
Miljön på förskolan är en lekplats, mötesplats och arbetsplats för barn, föräldrar och
pedagoger. Pedagogerna ska visa barnet och sig själva respekt och hänsyn genom att
erbjuda en väl fungerande miljö och förbereda material inför barnens undervisning.
Pedagogernas förhållningssätt är viktigt för att barnen ska ha möjlighet att vara självständiga
och kompetenta i miljön så att miljön har möjlighet att bli ”den tredje pedagogen”.
För att uppnå detta krävs att pedagogen är:
• Introduktör, hjälper/visar barnet i miljön och vilket material/läromedel som finns att
tillgå.
• Observatör, iakttar hur varje barn samspelar med miljö, material och andra barn. Låter
observationerna få bli utgångspunkt i hur pedagogen utmanar barnen.
• Inspiratör, locka barnet att vidga sina vyer. Stötta barnets nyfikenhet och lust så att det
kan utmanas och utvecklas i sin kreativitet.
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•
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Utmanare, sätta igång och erbjuda barnen meningsfulla och utmanande aktiviteter.
Beskyddare/trygghetsskapare, se till att barnet inte blir stört i sin lek/aktivitet och att
det får tillgång till ytor och material/läromedel.
Samordnare/regissör, hjälper barnen att ordna sig i lagom stora grupper och använda
hela avdelningen och förskolegården genom att sprida ut sig.
Materialanskaffare, ta ansvar för att det finns ett rikt material tillgängligt som är
spännande och utmanande. Utveckla, anpassa och göra tillägg för att inspirera barnen.
Förebild, iordningställandet av miljön bör ingå som en del i vardagen, barnet ska kunna
sortera tillbaka materialet.
Informatör, kunna förmedla till föräldrarna att miljön har stor betydelse för barnet.
Miljön, materialet och barngruppen är mycket viktig när det gäller barnets utveckling
och lärande.

PEDAGOGISK DOKUMENTATION
I vårt arbete med barnen ska pedagogisk dokumentation som arbets- och förhållningssätt
vara utgångspunkt. Genom den synliggör vi barnets tankar, funderingar och barnets väg till
kunskap, den lärande processen. Arbetsmetoden kräver att pedagogen reflekterar över sig
själv och sitt eget förhållningssätt till barnet. Det är ett förhållningssätt där de vuxnas frågor
och lyssnande bygger på en genuin nyfikenhet på hur barnet tänker. Pedagogen lyssnar
uppmärksamt, sammanfattar och bekräftar de tankar och frågor barnet har. Pedagogerna
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ska skapa förutsättningar för att barnet ska kunna genomföra sina idéer och göra nya
upptäckter samt delge och ta del av kamraternas. Vi ska ge barnet nya erfarenheter och nya
intryck för att det ska utvecklas. Barnet ska ges tid och utrymme för sitt utforskande. De ska
få upprepade och variationsrika tillfällen att undersöka olika uttrycksformer, begrepp,
fenomen och material så att deras erfarenheter kan utvecklas till användbara kunskaper. Vi
ska ge barnet möjligheter till många uttryckssätt där barnet får använda alla sina sinnen, ”ett
barn har hundra språk”.
Pedagogisk dokumentation är ett arbets- och förhållningssätt där pedagogerna är
medforskande genom att observera, dokumentera, reflektera och låter det inspirera och
utvecklas till nya frågor och utmaningar för barnen. Arbetet pågår i samspel med
barngruppen där barnen är med och reflekterar kring sina läroprocesser och på så sätt ges
förutsättningar för att utvecklas, göra erfarenheter och dra slutsatser – att lära. Lärandet hos
barnet pågår hela tiden och det handlar om att lyfta fram, uppmärksamma och
märkvärdiggöra det lilla eller det enkla i allt det som barnet tar sig för och erövrar. Att låta
barnen få tid och förutsättningar att erövra fler kunskaper både i förståelse av omvärlden
men även i färdigheter som att klä på sig eller tvätta händerna.
Barnet ska ha en självklar del i att dokumentera sina aktiviteter, tankar och frågor genom
”hundra språk” det vill säga olika uttryckssätt. Genom att rita, måla, uttrycka sig i lera eller
konstruktion men också undersöka, pröva sina tankar genom modern digital teknik, IKT
(informations- och kommunikationsverktyg). Pedagogen ska reflektera tillsammans med
barnen, titta på bilder, filmer, alster och dokumentationer för att återknyta till tidigare
erfarenheter och händelser. Dokumenterat material och samtal ska vara en bärande del av
vardagen genom samlingar, mindre grupper och aktiviteter. På så sätt får barnet syn på och
blir delaktig i sitt eget lärande och kan utgå från det i sitt fortsatta utforskande.
Observationer och dokumentationer blir pedagogiska först när barn och pedagog
tillsammans med andra tolkat, reflekterat kring och försökt förstå vad barnet gjort eller
tänkt.
Syfte med den pedagogiska dokumentationen:
• Synliggöra barnens läroprocesser i aktiviteter, material/läromedel och i relation till
kamrater
• Synliggöra reflektioner och val pedagogen gör
• Synliggöra och tydliggöra barnets läroprocess för barnet själv, andra barn, barnets
föräldrar och pedagoger
• Synliggöra hur barnet kommunicerar och samspelar med material/läromedel och
andra barn
• Stärka barnet samt ge det självtillit och självbild
• Underlag för planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet
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Förutsättningar för den pedagogiska dokumentationen:
• En väl fungerande organisation både på avdelnings- och förskolenivå
• Ta vara på och använda tiden väl
• Reflektera och förundras tillsammans med barn, föräldrar och andra pedagoger
Pedagogisk dokumentation, Tyra och GDPR
Pedagogisk dokumentation syftar alltid till att skapa förutsättningar för barns lärande och
utveckling genom kommunikation på olika sätt. Genom de bilder, filmer och dokumenterat
material vi sätter upp på avdelningens väggar, använder tillsammans med barnen i samlingar
och arbetsgrupper eller lägger upp i kommunikationsappen Tyra synlig- och tydliggör vi
barns lärande. Det är dock aldrig produkten, det vill säga själva bilden eller dokumentationen
som är huvudsyftet utan det är alltid processen som är viktig. Vad barnen upptäcker, ställer
sig för frågor eller dilemman de stöter på. Och hur de provar, utmanas eller tänker vidare.
Det är där lärandet uppstår, erfarenheter görs och slutsatser kan dras.
Dokumenterat material på avdelningarnas väggar
Avdelningens väggar och miljö är en viktig plats för att följa barngruppens lärande och
utveckling i processer. Här har arbetslaget möjlighet att låta rummet få vara med och berätta
samt inspirera barnen till fler frågor och vidare utmaningar. Att sätta upp bilder och barnens
alster skapar känsla och intresse hos barnen för den valda fråga eller ämne som gruppen
projekterar kring. Att lyfta fram och synliggöra barnens tankar och frågor gör att både barn
och pedagoger fortsätter att processa och fördjupa sig. Avdelningens väggar kan på så sätt
bli gruppens anslagstavlor och mindmaps.
GDPR
Vårdnadshavare behöver ge sitt samtycke till att deras barn får förekomma med ansiktet på
bild i förskolans lokaler. När det skriftliga samtyckets getts kan vi arbeta med pedagogisk
dokumentation så som vi gör. Det skriftliga samtycket ges i samband med att barnet börjar
på förskolan.
Att tänka på
• Låt väggarna på avdelningen berätta om vad ni och barngruppen är upptagna av. Sätt
upp barnens alster, deras tankar/frågor och dokumenterat material på väggarna så
att ni alla har möjlighet att se och tänka om det ofta.
• Barnen får förekomma, med foto, film, förnamn och vad de sagt och gjort för att
synliggöra hur barngruppen tillsammans bidragit till lärandeprocessen.
• Pedagogens reflektioner och tolkningar kring individuella barns lärande och
utveckling får inte förekomma på väggdokumentationen.
• Det dokumenterade materialet blir pedagogisk dokumentation först när vi pedagoger
och barnen använder det. Återvänder till och reflekterar tillsammans utifrån bilder,
minnen och tankar och låter det få påverka det vi gör och tänker framåt.
• Det dokumenterade materialet ni har på väggarna släng aldrig det! När ni tar ner det,
samla det i pärmar som kan följa barngruppen genom förskoletiden. Det blir
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projektpärmar som barnen själva kan bläddra i för att återvända till det som de gjort,
tänkt och varit en del av tidigare.
Portfolio i Tyra
Varje barn har en portfolio som är personlig. I den samlas dokumenterat material som det
enskilda barnet ingår i. Materialet ska synliggöra barnets lärande och utveckling tillsammans
med andra kamrater och olika material/frågeställningar/utmaningar. Det material som
samlas i portfolion ska vara underlag för utvecklingssamtal med barnets vårdnadshavare.
GDPR
Wåga & Wilja har valt appen Tyra för att den är GDPR-säker. När vårdnadshavarna godkänt
barnets medverkan får dokumenterat material; bilder, text och film av barnet förekomma.
De dokumentationer som läggs i barnens portfolio taggas med barnens namn i och med att
det läggs där. Det gör att skulle någon vårdnadshavare dra tillbaka sitt barns medverkande
kan dokumentationernas spåras i efterhand. När dokumentation spåras och därefter raderas
försvinner den från alla taggade barns portfolio.
Att tänka på
• Säkerställ att ni taggar dokumentationerna med barnens namn.
• I era reflektioner kring barns lärande synliggör och lyft alltid det positiva i barnens
interagerande. Hur de hjälper, visar och inspirerar varandra.
• Andra barn får förekomma, med foto, film, förnamn och vad de sagt och gjort, i
portfolion för att synliggöra hur de i mötet bidragit till lärandeprocessen.
• Pedagogens reflektioner och tolkningar kring andra barns lärande och utveckling får
inte förekomma i portfolio.
Vårdnadshavare som väljer att inte ansluta sig till Tyra.
• De aktuella får enbart förekomma i Tyra när det gäller närvaro och kontaktuppgifter
samt viktig information om allergier.
• Barnet får inte förekomma i blogg eller ha en portfolio i Tyra.
• Barnets lärarande och utveckling dokumenteras i pappersformat och utskrifterna
sätts in i en pärm som skall förvaras inlåst
Bloggen i Tyra
Genom bloggen i appen Tyra har avdelningen möjlighet att lägga upp och synliggöra
barngruppens gemensamma lärande i processer och projekterande. Här kan
vårdnadshavarna följa barngruppen genom veckans olika aktiviteter och händelser allt
beroende på vad arbetslaget väljer att lägga ut. Vi bör dock alltid ha en medveten tanke om
vad vi lägger upp och hur många blogginlägg vi gör per vecka.
GDPR
Har vårdnadshavarna godkänt barnets medverkan i Tyra får det förekomma genom bild, film
och text i bloggen.
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Att tänka på
• Det är vad barnen tittar på, säger och gör som är viktigt att synliggöra mer än att
kunna identifiera vilka barn som syns på bilden.
• Lyft gärna fram barnens röster, vad de sätter ord på och vilka frågor de har. Det är
dock aldrig viktigt vem det är som säger vad. Utelämna därför barnens namn i
bloggen.
• Barnens ansikten får förekomma på bild när vårdnadshavarna godkänt barnets
medverkan i Tyra. Vi ska dock alltid ha ett syfte och medvetenhet med varför vi väljer
de bilder vi lägger ut.
• Ha alltid ett syfte med vad ni i arbetslaget väljer att lägga ut. Synliggöra
projekterandet, lärande och utveckling, visa hur ni arbetar med samlingar, i matsalen
o s v. Berätta om särskilda händelser, utflykter eller traditioner.
• Vid gruppaktiviteter/bilder som vid t. ex Midsommar och Lucia taggar vi inte synliga
barn på bilderna utan låter endast dessa bilder vara synliga i bloggen. Då riskerar vi
inte att vi missar något barn eller att VH skriver ut dessa bilder. Självklart ska vi alltid
vara noga med att barn som inte får synas inte går att identifiera på dessa bilder!

PROJEKTERANDE ARBETSSÄTT
Projekterande arbetssätt ska vara grunden för den pedagogiska dokumentationen och syftar
till att integrera och skapa växelverkan mellan verksamhetens alla delar och de ”100
språken”. Det är barnets undersökande, frågor och hypoteser som ska vara i fokus.
Projektets ämne och frågor ska utgå från de tankar, antaganden och diskussioner barnen har
i sitt vardagsliv. Inför projektets uppstartande är det viktigt att vi pedagoger skapar en
relation till ämnet genom att samla kunskap och material så som dikter, teorier, sagor,
bilder, musik och verktyg som kan utmana, inspirera och underlätta barnens utforskande.
Detta för att vi ska få uppslag som gör det möjligt att ställa frågor och utmana barnet. Viktiga
är också de observationer, upptäckter och antaganden vi och barnen gör utanför
huvudprojektet. Dessa ska vi samla på, för de kan komma att vitalisera det nuvarande
projektet eller ligga till grund för kommande projekt. Genom att ha ett vidgat seende på
barnens olika strategier, egenskaper och förmågor får vi syn på spännvidden i barnens
kunskaper och erfarenheter i och utanför projektet. Kunskapen detta ger oss om varje barn
ska ligga till grund för hur vi delar in barnen i dynamiska projektgrupper. Inom det
projektområde vi väljer, ska vi utifrån barnens intressen och frågeställningar välja spår för att
fokusera och avgränsa. Vi ska fördjupa genom att smalna av, stanna upp och borra djupare
utifrån barnens tankar och frågor. Ge barnen förutsättningar och möjlighet att tänka vidare
utifrån det de redan kan och har erfarenhet av.
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Ett projekterande i barngruppen byggs som en kultur genom barngruppens tid på förskolan.
För de yngsta barnen handlar projekterandet om att möta sig själv och andra. Det är fokus
på barnens möten med varandra, miljön och de olika materialen/läromedlen. Med stigande
ålder så utvecklas och fördjupas barnens intressen och frågor, de intryck barnen får ges
möjlighet att komma till uttryck och förstås genom hundraspråklighet. Det projekterande
arbetssättet ska ge barnen förutsättningar att utveckla lärandestrategier. Barnet ska få
erfara glädjen och styrkan det ger att lära nytt och mera såväl faktakunskaper som
färdigheter och tekniker. Lärande sker i samspel med andra och i samspel med
material/läromedel. Därför ska projekterande arbetssätt också ge varje barn erfarenhet av
att gruppens lärande och kunskap utvecklar och inspirerar mig som individ. För att barnet
ska kunna utveckla hållfasta kunskaper ska barnet ges möjlighet att prova och göra samma
sak många gånger. Det är i upprepning och variation som utveckling och lärande sker.
Många projekt startar eller vitaliseras genom en sommaruppgift som barnen får. Den utgår
från något barnen visat intresse för och undersökt läsåret innan och som kan bli en
intressant start på kommande termin. Sommaruppgiften syftar till att länka samman
vårterminen med höstterminen och hemmet med förskolan. När barnet kommer tillbaka till
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förskolan är det material barnet har med sig utgångspunkt för det att berätta och visa vilka
minnen och erfarenheter det har med sig. Pedagogerna ska ge barnen förutsättningar att
kommunicera sina upplevelser, intryck och frågor på flera olika sätt och genom det kan
barnens utforskande och intressen växa fram i ett projekterande.
Projekterande arbetssätt rymmer även förskolans arbete mot diskriminering, kränkande
behandling, normkritik och interkulturellt perspektiv. Det är pedagogernas ansvar att lyfta
fram olikheter som det som berikar och ger andra perspektiv. Att varje barn har rätt att
respekteras och sätta ord på sina tankar och frågor. Låta barnen få erfara att andra sätt att
tänka och utöva kultur eller traditioner kan berika och utveckla deras egna.
Inom varje projekt är pedagogernas summering och utvärdering viktig som förutsättning för
barnens utveckling och lärande. Det är viktigt att pedagogerna formulerar
ställningstaganden, utifrån målen i läroplanen, för vad de vill att barnen ska ha möjlighet att
erövra och lära genom projektet. Det är viktigt att sedan utvärdera för att få fatt i vad
barnen har fått större förståelse och kunskap kring.
Syfte med projekterande arbetssätt:
• Väcka nyfikenhet, skapa lust och glädje för utveckling och lärande hos barnet
• Pedagogerna lär mer om hur barnet tänker och lär enskilt och i grupp
• Barnet får en relation till och utvecklar kunskaper kring ämnet, materialen och
tekniker
• Ge barnet tillgång till sina egna och kamraternas frågor och hypoteser
• Ge barnet möjlighet att undersöka sina tankar och frågor genom
gestaltande/visualiserande och fantiserande i olika uttryckssätt/språk
• Utmana barnen till utveckling, att göra erfarenheter och dra slutsatser
• Öva sig i förhandling, mötas i olikhet för att se skillnader som en tillgång
• Synliggöra barnets och barnens olikheter och kompetenser
• Låta barnen få erfara demokratiska värderingar i praktiken
• Stimulera barnet till att utveckla språket, tänka matematiskt och undersöka
naturvetenskap och teknik
• Stimulera barnet till att erövra olika strategier och verktyg för lärande så väl
traditionella material som digital teknik.
• Göra familjerna medskapande i barnets lärande
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PEDAGOGISKA ÅRET
Pedagogiska året är till för att skapa struktur och organisation i arbetet med barnen. Att
kartlägga, planera, genomföra, dokumentera, reflektera, sammanställa och utvärdera. Det
pedagogiska året har ingen början och inget slut. Det blir som en positiv utvecklingsspiral
framåt.

DIGITALT LÄRANDE
Inom Wåga & Wilja förskolor ger vi barn förutsättningar för att utveckla digital kompetens
genom att använda digitala verktyg som en del av vår 100språklighet. Genom digitala
verktyg ska barnen få intryck och kunskaper men också kunna göra uttryck, bli
producenter. Vår ambition är inte att öka barnens skärmtid utan vi har ett medvetet syfte
som berikar den undervisning vi bedriver. Undervisningen av digitala verktyg handlar både
om barnens lärande av själva verktyget eller programmet och genom det. När
barnen tex fotar eller förstorar insekten de hittat finns möjligheten att lära både om det
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digitala verktyget och om insekten. Pedagogens förhållnings- och arbetssätt vid barnens
användande av digitala verktyg ska vara medforskande och undersökande med fokus på
digitala verktyg och program som flera barn kan använda samtidigt. Nivån och
utgångspunkten för användandet av digitala verktyg ska anpassas utifrån barnens intressen
och kunskapsnivå.
På Wåga & Wiljas förskolor ska varje barn under sina fem år på förskolan få möjlighet att
utveckla digital kompetens inom:
•
•

•

•

•

•

•

Utforska med digitala verktyg Med hjälp av digitala mikroskop som ”usb-ägg” eller
”wifi-puck” undersöker och tittar barnen närmare på olika föremål.
Uppleva med digitala verktyg Genom att projicera olika miljöer och bilder på
väggar/skärmar/i kuber med hjälp av projektorer skapar vi olika scener där barnen
kan få uppleva olika miljöer och atmosfärer. Vi lyssnar till sagor, ljud och
musik. Vi kan även låta barnen lyssna till kända sagor och sånger på olika språk, med
fördel de språk som förekommer som modersmål i barngruppen.
Berätta med digitala verktyg Med hjälp av Qrkoder kan barnen visa och berätta
genom att spela in ljud, sagor, sång och musik samt rörelse. Vi producerar filmer med
hjälp av digitala verktyg så som mobiltelefoner/lärplattor. Genom olika program
kan barnen sedan redigera och korrigera det som filmats. Barnen ska vara en självklar
del i de blogginlägg och portfolio som dokumenteras och kommuniceras
genom kommunikationsappen Tyra.
Ställa sig frågor om digitala verktyg I barnens arbete med och genom digitala verktyg
ska de ha möjlighet att ställa sig frågor och få utforska dem tillsammans. Vi ska föra
enklare samtal med barnen om ”hur det går till” tex i lärplattan när bilden eller
filmen förändras. Och vi ska visa på vad enkel programmering kan vara genom att t
ex styra varandra med tecken genom enkla banor, lägga mönster i
upprepning eller att programmera genom digitala verktyg.
Vara källkritisk vid digitala verktyg Med hjälp av filmatisering
med tex. Green Screen förflyttar vi oss i fantasin till olika platser som tex olika länder,
rymden, havet där barnen kan få utforska de olika miljöerna och den digitala
världen. Vi jobbar med kritiskt tänkande och källkritik för att visa barnen att de inte
kan tro på allt de ser på bilder, filmer och internet. Genom att låta barn och
pedagoger experimentera och manipulera med sina egna bilder/filmer kan vi väcka
frågor för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik.
Bli medveten om sina rättigheter Att bli en medveten användare av internet, sociala
medier och digitala verktyg handlar också om att förstå vidden av och ansvaret med
det. Genom att sätta ord på och föra enkla samtal med barnen vill vi att de ska börja
förstå ansvaret och veta om vilka rättigheter och skyldigheter som kommer med att
producera och publicera bild och film.
Undvika digital stress Att ett allt för frekvent sittande framför digitala skärmar har
negativ inverkan på människans mående vet forskningen idag. Genom att tidigt låta
barnen få ett medvetet förhållningssätt till sitt användande av digitala verktyg tror vi
hjälper dem att undvika digital stress på sikt.
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STÄRKA BARNET I SITT MODERSMÅL
Wåga & Wilja förskolors strävan är att erbjuda en förskoleutbildning med god språklig och
kulturell miljö för alla barn. Barn som talar fler språk än svenska har rätt att möta både
svenska och sitt modersmål i förskolan så att de utvecklas till individer med mångkulturell
identitet. Wåga & Wilja uppmuntrar alla familjer med fler språk än svenska att aktivt
använda sitt språk när de kommunicerar med barnet på förskolan eftersom forskning visar
på att man som förälder ska tala det språk med sitt barn som man har närmast sig själv.
För att stödja flerspråkiga barn ska pedagogerna:
• Ha en positiv attityd till flerspråkighet hos barn och vuxna, både vårdnadshavare och
pedagoger.
• Se flerspråkighet och mångfald som en tillgång och att olikheter berikar.
• Vid inskolningssamtalet får alla familjer frågan om vilket/vilka språk som talas i
familjen och om de har särskilda kulturella seder/traditioner som de vill/kan dela
med sig av till förskolan.
• Informera vårdnadshavarna om fördelarna och betydelsen av att bevara och utveckla
barnets modersmål samt fördelarna med flerspråkighet,
• Uppmuntra vårdnadshavarna att aktivt använda sitt språk när de kommunicerar med
barnet på förskolan.
• Vid behov använda tolk för att underlätta kommunikationen.
• Flerspråkiga pedagoger uppmuntras att använda och synliggöra sina flerspråkiga och
kulturella kompetenser. Att kommunicera sitt modersmål med barnen som talar
samma språk och dela med sig av sin kulturs seder och traditioner.
• I samtal med barnets vårdnadshavare planera och följa upp hur barnet får stöd i sin
språkutveckling i alla sina språk.
Modersmålsstödjande insatser i den dagliga undervisningen
• Pedagogerna ska lära sig enstaka ord och fraser på barnets modersmål
• Flerspråkiga pedagoger talar sitt/sina språk med barn som talar samma språk
• Låt de språk och kulturer som finns representerade i barngruppen finnas synliga
genom alfabet, böcker, bilder, kartor, föremål och material
• Spela musik, dansa och sjunga sånger från olika länder och på olika språk
• Samtala med barnen om olika länder, språk och kulturer
• Låt barnen lyssna på sagor, ramsor och dikter på olika språk
• Använd barnens familjer som resurser

Vad kan Wåga & Wilja förskolor göra för att utvecklas
• Fortsätta att hålla oss uppdaterade på ny forskning och litteratur kring
flerspråkighetsutveckling och svenska som andraspråk.
• Fördjupa oss i Skolverkets stödmaterial på www.skolverket.se
• Samarbeta med biblioteket.
• Fortsätta att utveckla vårt förhållnings- och arbetssätt för att främja att barn,
vårdnadshavare och pedagoger ser kulturell mångfald som en tillgång och att
olikheter berikar.
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ARBETE FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE
BEHANDLING
Wåga & Wiljas förskolor ska vara mötesplatser för dialog och samtal kring ämnen som
jämställdhet, demokrati, delaktighet och förskolans roll i samhället. Wåga & Wilja ska vara
en demokratisk organisation där alla barn, vårdnadshavare och medarbetare har
rättigheten att uttrycka sina tankar, handlingar och åsikter och mötas med respekt för dem.
Umgängestonen ska präglas av lyhördhet och ömsesidig respekt. Ingen ska behöva utsättas
för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Som grund för vårt arbete har
vi ett medvetet arbets- och förhållningssätt och en stark gemensam värdegrund som
ständigt underhålls och utvecklas genom dialog och reflektion.
I arbetet mot diskriminering och kränkande behandling styr skollagen och
diskrimineringslagen över den utbildning Wåga & Wiljas förskolor bedriver;
Skollagen kapitel 6
6 § Huvudmannen ansvarar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och elever.
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att
påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
10 § Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
Diskrimineringslagen kapitel 3
1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete
genom att
1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns
andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3.
3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. Åtgärder ska tidsplaneras och
genomföras så snart som möjligt
Wåga & Wiljas SKA-arbete mot diskriminering och kränkande behandling
Det aktiva arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och kränkande
behandling dokumenteras som en del av Wåga & Wiljas SKA-arbete som löper läsårsvis. En
Plan för förskolans gemensamma arbete upprättas som en del av läsårets verksamhetsplan
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och varje avdelning/arbetslag arbetar kontinuerligt med frågeställningen och dokumenterar
sitt arbete med barngruppen. Det ger pedagogerna möjlighet att i arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling verkligen fokusera på det som sker mellan barnen
och på normer och värden i barngruppen.
De dokument som synliggör och utgör arbetet är:
SKA 1 – Kartläggning
Genomförs i starten av varje läsår samt löpande under läsåret vid behov.
Som en del av kartläggningsarbetet ingår att analysera utbildningen utifrån de
sju diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling.
Förskolans verksamhetsplan – Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Som en del i förskolans verksamhetsplan ingår Plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Där sätter förskolan upp mål för arbetet utifrån avdelningarnas kartläggningar i
SKA 1.
SKA 2 – Genomförande Främjande, Förebyggande och Analys
Arbetslaget dokumenterar kontinuerligt under läsåret månadsvis hur deras främjande och
förebyggande arbete fortlöper genom att sätta upp mål, analysera och förändra sitt arbete.
SKA 3 – Utvärdering
Genomförs i slutet av varje läsår och syftar till att analysera och utvärdera arbetet under
läsåret som också blir underlag i kommande läsårs kartläggning samt förskolans
gemensamma analys och behov av främjande insatser och åtgärder.
Delaktighet i det löpande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
Barns delaktighet
Barnen ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån avdelningens arbete mot diskriminering och
kränkande behandling, normer och värden genom samtal och reflektion i forum
som samlingar, boksamtal, och genom pedagogisk dokumentation. Pedagogerna kan också
med de äldre barnen genomföra intervjuer, forumteater eller trygghetsvandringar i
förskolans miljö för att på så sätt låta barnen sätta ord på vad de tänker och hur de upplever
olika saker. Inspiration till det finns på Wåga & Wilja Sharepoint/Wisdomen.
Medarbetares delaktighet
Medarbetarna ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån hela Wåga & Wiljas samt förskolans
arbete mot diskriminering och kränkande behandling, normer och värden genom samtal och
reflektion i forum pedagogmöten, dialogform och studiedagar. Vi strävar efter att det ska
vara självklart att man inom kollegiet och med sin närmsta chef ska kunna vara rak och ärlig
med vad man tänker och hur man känner och kunna mötas i dialog, olikhet och förhandling.
Medarbetarna har vid minst ett tillfälle per år möjlighet att anonymt svara på en enkät om
arbetsmiljöfrågor. Svaren ligger till grund för våra prioriterade utvecklingsområden.
Vårdnadshavares delaktighet
Vårdnadshavarna ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån barngruppens arbete mot
diskriminering och kränkande behandling, normer och värden genom samtal och reflektion
i forum föräldramöten och utvecklingssamtal. De har också möjlighet till inblick i
avdelningens arbete genom det dokumenterade material som läggs ut i Tyra genom blogg
och portfolio. Genom den kvalitetsundersökningen/enkät vårdnadshavare fyller i varje läsår
har vårdnadshavarna möjlighet att anonymt svara på frågor om utbildningens kvalité.
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Rutiner för akuta situationer
Policy
På Wåga & Wiljas förskolor råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling. Varje misstanke om att så sker ska tas på största allvar.
Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering och kränkande behandling
Pedagogerna har ett barnnära arbets- och förhållningssätt där de är i dialog och samspel
med barnen. Det utgör en god grund för att medverka i och se barnens sociala relationer.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Det är förskolans ansvar att barn och vårdnadshavare ska känna en självklarhet att kunna
vända sig till sina avdelningspedagoger med tankar, upplevelser och iakttagelser. Självklart
ska även vårdnadshavare kunna vända sig till förskolans rektor och Wåga & Wiljas vd som är
huvudman.
Vad är kränkande behandling?
Vad som ska räknas till kränkande behandling är svårt att definiera då det beror på varje
enskild situation och hur den upplevs av den som känner sig utsatt. Som riktlinje använder vi
Skolverkets text nedan.
”Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet,
utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen.
Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet
eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är
oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen
vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet
upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är
kränkande, men om det inte är det så måste barnet eller eleven klargöra för den som
kränker att beteendet är ovälkommet. Barnet eller eleven kan också ta hjälp av personalen i
verksamheten. Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall.”
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
När pedagogerna upptäcker eller får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för
diskriminering eller annan kränkande behandling av andra barn ska de alltid :
• Ta tag i situationen på en gång för att skaffa sig inblick i vad som hänt.
• Underrätta förskolans rektor.
• Utred om det rör sig om diskriminering eller kränkande behandling
• Vidta de åtgärder som situationen kräver
• Informera involverade barns vårdnadshavare.
• Upprätta handlingsplan för hur förskolan ska arbeta för att diskriminering eller
kränkande behandling ska upphöra och barnen få möjlighet att bygga goda relationer
till varandra.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
När pedagogerna upptäcker eller får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för
trakasserier eller annan kränkande behandling av någon i personalen ska de alltid:
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•
•
•
•
•

Underrätta förskolans rektor.
Rektor utreder om det rör sig om diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling
Rektor vidtar de åtgärder som situationen kräver
Informera involverade barns vårdnadshavare.
Rektor samtalar med barnets vårdnadshavare för att berätta vad som hänt och hur
förskolan ska arbeta för att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
ska upphöra.

Rutiner för att utreda och åtgärda när medarbetare känner sig kränkt
• Underrätta förskolans rektor.
• Rektor utreder om det rör sig om diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling
• Rektor vidtar de åtgärder som situationen kräver
Rutiner för uppföljning
I varje handlingsplan ska det tydligt framgå när och av vilka åtgärderna ska följas upp och
utvärderas. Förskolans rektor och pedagogerna ska inför varje läsårsutvärdering
analysera hur rutinerna fungerat i de fall man använt dem.
Rutiner för dokumentation
Avdelningsansvarig förskollärare ansvarar för att skriva ner de åtgärder som ska genomföras
i en handlingsplan. Handlingsplanen ska även undertecknas av ansvarig rektor.
Ansvarsförhållande
Rektor och avdelningsansvarig förskollärare är ansvariga för att ett åtgärdande arbete
påbörjas och följs upp. Avdelningsansvarig förskollärare är alltid ansvarig för att
handlingsplanen efterföljs. Olika avdelningspedagoger kan ha ansvar i relation till de barn
som är berörda. Det förtydligas i handlingsplanen.
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Budget Äventyret

sept 21-aug 22
sept 21-aug 22
9 106

Summa intäkter kommun
Personalkostnader
friskvård, företagshälsa
övrigt personal
OH kostnader (inkl.rektorslön)
Personalkostnader

5491
35
15
1044
6585

livsmedel
catering
pedagogiskt material
sanitets, hygien material
IT KommunukationsApp
Ordinariekostnader

48
674
42
84
13
861

lokalhyra
drift lokal (el, värme)
sophämtning
Lokalvård
rep. Underhåll
Lokalkostnader

839
47
8
160
12
1066

kopiatorer
Arbetskläder
Tillsynsavgifter
mobil, datakom.
Övriga kostnader

120
10
15
24
169

Summa totala utgifter
Verksamhetsöverskott
Verksamhetsöverskott %

8681
Ebitda
Ebitda

425
4,7%
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Upplands-Bro kommun

Datum

2021-08-31

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter
som gäller för verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. Vid
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter
mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse
beaktas. För juridisk person ska prövningen (enligt 5 § andra stycket 1 och
tredje stycket skollagen) sammantaget avse
1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbola g, och
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt
inflytande över verksamheten.
Personkretsen - vem/vilka omfattas av ägar- och ledningsprövningen?
Den verkställande direktören och styrelseledamöterna för Wåga & Wilja
förskolor AB, se bilaga 2. För lämplighetsprövningen har även
och
ingått, som äger mer än 10 % av aktierna i
moderbolaget Atvexa AB och därmed utgör ägare med väsentligt inflytande
över verksamheten.
Erfarenhet och/eller insikt enligt skolförfattningarna
Utbildningskontoret bedömer att personerna i ägar- och ledningskretsen genom
utbildning och erfarenhet uppfyller kraven i 2 kap. 5 § första punkten i
skollagen. Se bilaga 3 under rubriken Redogör för ägarens insikt gällande
skollag och andra föreskrifter.
Ekonomiska förutsättningar
Utbildningskontoret bedömer att personerna i ägar- och ledningskretsen
uppfyller kraven i 2 kap. 5 § andra punkten i skollagen. Se bilaga 4 under
rubriken Redogör för ägarens insikt gällande ekonomiskt regelverk kopplat till
associationsform.
I bedömningen har ingått att kontrollera kreditvärdighet för organisationen
samt personer i ägar- och ledningskretsen med stöd av Utbildningskontorets
controller.
Övriga förutsättningar
Utbildningskontoret bedömer att Wåga & Wilja förskolor AB uppfyller kraven
i 2 kap. 5 § tredje punkten i skollagen. Se bilaga 3 under rubriken Redogör för
ägarens insikt gällande arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2021-08-31

Lämplighet
Utbildningskontoret bedömer att Wåga & Wilja förskolor AB uppfyller kraven
på lämplighet enligt 2 kap 5 § 3 st skollagen.
I bedömningen har ingått att göra omvärldsbevakning i andra kommuner där
huvudmannen verkar, samt att kontrollera utdrag från belastningsregistret av
samtliga personer i ägar- och ledningskretsen.
Bilagor
1. Förändring av förskoleverksamhet, förskolan Äventyret
2. Information VD och styrelse
3. Komplettering, Ägarens insikt gällande skollag och andra
föreskrifter
4. Ägarstruktur 2021-09 Wåga Wilja
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Ägar- och ledningsprövning, förändring eller avslut av
förskoleverksamhet
Ärendenummer
Inskickat

210607-AndringAvslutForskola-IL66
2021-06-07 14:57

Kontaktuppgifter
Huvudman
Huvudmannens namn
Organisationsnummer
E-postadress
Bekräfta e-postadress

Verksamhet
Verksamhetens namn
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Bilaga 1 Uppgifter om huvudman

Är sökande huvudman för andra företag?
Wåga & Wilja förskolor AB äger till 100% Wåga & Wilja Wisdomen AB organisationsnummer
556701–0797.
Företaget bedriver kompetensutveckling samt en bemanningspool Wisdomen Bemanning.
Bemanningspoolen består av intermittent personal som ersätter förskolors ordinarie
personal vid frånvaro. Förskolor som företaget bemannar ingår i Wåga & Wilja förskolor och
i liten skala erbjuds även bemanning till andra förskolor som också ingår i Atvexa-gruppen.
Wåga & Wilja förskolor AB äger sedan den 10 maj 2021 Hoppetossa Norra AB
organisationsnummer

Driver sökande eller VD/Styrelseledamöter annan förskoleverksamhet?
Wåga & Wilja förskolor AB driver sex förskolor i Järfälla kommun: Förskolorna Fäboden,
Plommonet, Orgona, Solen, Skogsbackens och Cylinder.
Företaget driver också en förskola Sadelmakarens i Enköping.

Styrelseordförande
dotterbolag till Atvexa AB

ingår i följande bolagsstyrelser som alla är

Tornadoskolan AB (suppleant)
Framtidsfolket AB (suppleant)
Rälsen AB (suppleant)
Ängdala skolor AB (suppleant)
Skrattegi AB (suppleant)
Mosebacke Förskolor AB (suppleant)
Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB
Engelska Franska Förskolan AB
The Tanto School
Måbra Förskolor AB (suppleant)
MA Vätterosen AB (suppleant)
Unike förskolor AB (suppleant)
Förskolan Metapontum AB
Styrelseledamot
Atvexa AB
Tornadoskolan AB
ULNA AB

ingår i följande bolagsstyrelser som alla är dotterbolag till
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Rälsen AB
Vikens Montessori AB (suppleant)
Tyresö Montessoriskola AB (suppleant)
Montessori i Norrtälje AB (suppleant)
Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB (suppleant)
Montessoriförskolan Björken AB (suppleant)
Brunnby Skolan M-I HB (suppleant)
Chevlange AB (suppleant)
Sagogrottan AB (suppleant)
Montessori Ekhagen Ulricehamn AB (suppleant)
Ängdala skolor AB
Skrattegi AB
Mosebacke Förskolor AB
Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB
Engelska Franska Förskolan AB
The Tanto School
Måbra Förskolor AB
MA Vätterosen AB
Unike förskolor AB
Förskolan Metapontum AB
Friskolan Svettpärlan AB
Suppleant styrelseledamot
dotterbolag till Atvexa AB

ingår i följande bolagsstyrelser som alla är

Tornadoskolan AB
ULNA AB
Framtidsfolket AB
Vikens Montessori AB
Tyresö Montessoriskola AB
Montessori i Norrtälje AB
Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB
Montessoriförskolan Björken AB
Brunnby Skolan M-I HB
Chevlange AB
Sagogrottan AB
Montessori Ekhagen Ulricehamn AB
Ängdala skolor AB
Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB (suppleant)
Engelska Franska Förskolan AB
The Tanto School
Måbra Förskolor AB
MA Vätterosen AB
Unike förskolor AB
TP Förskolor AB
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Sagogården AB
Hagmarken Förskola/Skola AB
Ask & Embla Förskolor AB
Förskolan Metapontum AB (suppleant)
Friskolan Svettpärlan AB

Kommuner som VD och styrelseledamöterna historiskt verkat i
VD
tillträdde sin nuvarande tjänst i juni 2017. Wåga & Wilja förskolor AB driver i
dag förskoleverksamhet i Järfälla och Enköping.
VD har tidigare varit Country manager (Sverigechef) för Norlandia Förskolor under perioden
september 2014 tom juni 2017. Hon ansvarade då för förskoleverksamhet i följande
kommuner: Falun, Uppsala, Sigtuna, Upplands Väsby, Örebro, Västerås, Stockholm, Ekerö,
Huddinge, Farsta, Vårby, Salem, Huddinge, Malmö, Vellinge, Linköping, Staffanstorp och
Lund.
Under perioden juni 2012 tom september 2014 var hon verksamhetschef för förskolorna i
Raul Wallenberg skolan och ansvarade då för förskoleverksamhet i Skövde, Stockholm och
Skokloster.
Under perioden december 2009 tom juni 2012 var hon verksamhetschef för de kommunala
förskolorna i Sundbyberg.

Styrelseordförande

har tidigare ingått i följande bolagsstyrelser

TP Förskolor AB
Sagogården AB
Hagmarken Förskola/Skola AB
Ask & Embla Förskolor AB
ULNA AB
Vikens Montessori AB
Tyresö Montessoriskola AB
Montessori i Norrtälje AB
Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB
Montessoriförskolan Björken AB
Brunnby Skolan M-I HB
Chevlange AB
Sagogrottan AB
Montessori Ekhagen Ulricehamn AB
Styrelseledamot
Framtidsfolket AB

har tidigare ingått i följande bolagsstyrelser
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Suppleant styrelseledamot

har tidigare ingått i följande bolagsstyrelser

Skrattegi AB
Rälsen AB
Sammantaget verkar våra bolag inom följande kommuner:
Alingsås
Danderyd
Enköping
Håbo
Höganäs
Järfälla
Karlskrona
Kävlinge
Lund
Malmö stad
Nacka
Norrtälje
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholms stad
Södertälje
Trollhättan
Tyresö
Täby
Uddevalla
Ulricehamn
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Uppsala
Vallentuna
Österåker
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Styrelsens och Vd kompetens och erfarenheter
Redogör för ägarens insikt gällande skollag och andra föreskrifter
Styrelseordförande
Har genomgått Friskolornas Riksförbunds Huvudmannautbildning som innehåller Skollagen,
Skolformsförordningar, Läroplaner, Skolverkets föreskrifter mm. Har erfarenhet från
styrelsearbete i folkhögskola sedan 2011. Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ) dotterbolag
sedan 2018.

Styrelseledamot
Lärarutbildning, statlig rektorsutbildning. Erfarenhet genom yrkesverksam lärare i 5 år,
skolledare i 15 år. Styrelsearbete i Atvexa AB mellan 2017-2019. Styrelsearbete i Atvexas ABs
(publ) dotterbolag sedan 2019.

Suppleant styrelseledamot
Har genomgått Friskolornas Riksförbunds Huvudmannautbildning som innehåller Skollagen,
Skolformsförordningar, Läroplaner, Skolverkets föreskrifter mm. Erfarenhet genom
styrelsearbete i Atvexa ABs (publ) dotterbolag sedan 2017.

VD
Lärarutbildning, statlig rektorsutbildning. Erfarenhet genom yrkesverksam förskollärare 9 år,
skolledare för förskola 14 år, verksamhetschef/VD i 11 år.

Redogör för ägarens insikt gällande arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning

Civilingenjör industriell ekonomi och organisation, KTH 1999-2002 samt flera
ledarskapsutbildningar (bl a Chef för chefer, Arbetsrätt och Professionellt styrelsearbete).
Arbetat som internrevisor, servicechef och generalsekreterare i olika företag och
organisationer från 2002 och framåt.
Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ) dotterbolag sedan 2018.
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Utbildningar inom området genom bl a LR och Almega, kurser inom rektorsutbildningen
samt flertalet ledarutbildningar. Arbetat som biträdande rektor och rektor,
affärsområdeschef med personalansvar samt Sverigechef med direktrapporterande chefer.
Styrelsearbete i Atvexa AB (publ) mellan 2017-2019. Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ)
dotterbolag sedan 2019.
Deltagit i ekonomikurser inom ramen för tidigare uppdrag. Kompetens även genom praktisk
tillämpning av ekonomi i roller som skolledare, affärsområdeschef och Sverigechef.
Budgetansvar har ingått i alla dessa roller.

Flertalet ledarskapsutbildningar (tex Utveckling av Grupp och Ledare,
Verksamhetsutvecklande ledarskap IHM, professionellt styrelsearbete, utbildning för
styrelseordförande, kurser i arbetsrätt och arbetsmiljö både via Unionen och andra aktörer)
Arbetat som områdeschef, regionchef, verksamhetschef och VD i olika företag och
organisationer från 2009 och framåt.
Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ) dotterbolag sedan 2017.

Utbildningar inom området genom tidigare arbetsgivare, Almega, kurser inom
rektorsutbildningen samt flertalet ledarutbildningar. Praktisk erfarenhet som föreståndare,
förskolechef, biträdande rektor, verksamhetschef samt Sverigechef med
direktrapporterande chefer.

Redogör för ägarens insikt gällande ekonomiskt regelverk kopplat till
associationsform

Civilingenjör industriell ekonomi och organisation, KTH 1999-2002 samt flera
ledarskapsutbildningar (bl a Chef för chefer, Arbetsrätt och Professionellt styrelsearbete).
Arbetat som internrevisor, servicechef och generalsekreterare i olika företag och
organisationer från 2002 och framåt.
Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ) dotterbolag sedan 2018
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Utbildningar inom området genom bl a LR och Almega, kurser inom rektorsutbildningen
samt flertalet ledarutbildningar. Arbetat som biträdande rektor och rektor,
affärsområdeschef med personalansvar samt Sverigechef med direktrapporterande chefer.
Deltagit i ekonomikurser inom ramen för tidigare uppdrag. Kompetens även genom praktisk
tillämpning av ekonomi i roller som skolledare, affärsområdeschef och Sverigechef.
Budgetansvar har ingått i alla dessa roller.
Styrelsearbete i Atvexa AB (publ) mellan 2017-2019. Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ)
dotterbolag sedan 2019.

Flertalet ledarskapsutbildningar (tex Utveckling av Grupp och Ledare,
Verksamhetsutvecklande ledarskap IHM, professionellt styrelsearbete, utbildning för
styrelseordförande, kurser i arbetsrätt och arbetsmiljö både via Unionen och andra aktörer)
Arbetat som områdeschef, regionchef, verksamhetschef och VD i olika företag och
organisationer från 2009 och framåt.
Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ) dotterbolag sedan 2017.

Företagsekonomi A+B, utbildningar inom området genom bl a kurser inom
rektorsutbildningen samt flertalet ledarutbildningar. Arbetat som förskolechef, biträdande
rektor, verksamhetschef och Sverigechef med personalansvar samt med
direktrapporterande chefer.
Deltagit i ekonomikurser inom ramen för tidigare uppdrag. Kompetens även genom praktisk
tillämpning av ekonomi i roller som skolledare, verksamhetschef och Sverigechef.
Budgetansvar har ingått i alla dessa roller.
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ATVEXA SLIDE 2

Ägande Wåga & Wilja Förskolor AB
Wåga & Wilja Förskolor AB ägs till 100% av Atvexa AB (publ).
Atvexa AB har två ägare med mer än 10% ägande:
genom Alteria Holding AB,
samt Atnotera AB,
äger 30,62% av aktiekapitalet (46,66% av rösträtten)
och
, genom Svenska Rehabiliteringssjukhus AB,
äger 29,50% av aktiekapitalet (46,47% av rösträtten)

2021-09-16
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Märta Westerberg

2021-08-26

UN 21/0243

Kansliavdelningen

Utbildningsnämnden

Marta.Westerberg@upplands -bro.se

Sammanträdestider för Utbildningsnämnden
2022
Förslag till beslut
Sammanträdestider för Utbildningsnämnden och dess beredning för år 2022
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna
sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om
ytterligare sammanträdestillfällen.
Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till
sammanträdestider för Utbildningsnämnden och dess beredningsgrupp för år
2022 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med
ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre
anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste
besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till
Kommunstyrelsens möten för att underlätta handläggningen för ärenden som
ska vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslag till sammanträdesschema för Utbildningsnämnden och dess
beredning 2022:
Beredning kl. XX

Utbildningsnämnd kl. XX

18 januari

25 januari

22 februari

8 mars

19 april

26 april

24 maj

31 maj

30 augusti

6 september

27 september

4 oktober

8 november

15 november

6 december

13 december

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

Er beteckning
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Datum

Vår beteckning

UN 21/0243
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 2021

Ärendet
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
nästkommande års beredningar och sammanträden. Kommunledningskontorets
kansliavdelning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för
Utbildningsnämnden och dess beredningsgrupp för år 2022. Varje nämnd tar
beslut om sina egna sammanträdestider och kan vid behov under
verksamhetsåret besluta om ytterligare sammanträdestillfällen.
Kansliavdelningen har uppmärksammat att det finns ett gemensamt behov i alla
nämnder av att bättre anpassa sammanträdestiderna efter den nya
budgetprocessen och de ekonomiärenden som måste tas upp för beslut vid
bestämda tidpunkter under året. Bättre anpassning till ekonomiärendena ger
respektive kontor mer tid till att ta fram högkvalitativa underlag. Det gör också
att de förtroendevalda får ta del av handlingarna i tid innan beredning och
efterföljande sammanträde. Förslaget till Sammanträdestider 2022 har därför
arbetats fram i nära samarbete med ekonomiavdelningen och med
kontorscheferna.
Nämndernas sammanträdesdagar har också anpassats till Kommunstyrelsens
möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare
från nämnd för att sedan beslutas i Kommunfullmäktige. För att likrikta
nämndprocessen innebär Kansliavdelningens förslag också att alla
nämndberedningar så långt det är möjligt sker under samma vecka och alla
nämndsammanträden sker så långt det är möjligt under veckan som följer.
Planeringen av sammanträdestider inför år 2022 innehåller många olika delar
som är svåra att kombinera. Alla nämnder, Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige ska sammanträda och skollov och helgdagar ska hållas
fria från möten. Det leder i vissa fall till undantag från huvudregeln om
beredningsveckor och nämndveckor.
Förslag till sammanträdesschema för Utbildningsnämnden och dess
beredning 2022:
Beredning kl. XX

Utbildningsnämnd kl. XX

18 januari

25 januari

22 februari

8 mars

19 april

26 april

24 maj

31 maj
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Datum

Vår beteckning

UN 21/0243
Kommunledningskontoret
30 augusti

6 september

27 september

4 oktober

8 november

15 november

6 december

13 december

Barnperspektiv
Vid vilken tidpunkt som nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser
för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan de ärenden som behandlas
av nämnden under sammanträdena ha konsekvenser för barn och unga, och
dessa konsekvenser ska redovisas i varje enskilt ärende.

Utbildningskontoret
Kommunledningskontoret
Fredrik Nordvall

Sara Lauri

Utbildningschef

Kanslichef

Beslut sänds till
 Samtliga ledamöter och ersättare i Utbildningsnämnden
 Kommunfullmäktige

3 (3)
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TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2021-09-03

UN 21/0245

Er beteckning

KS 15/0583

Utbildningsnämnden

Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr
2001
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande om granskning av
detaljplan för Viby (Viby 19:3) som sitt eget och överlämnar det till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 16 juni 2021 § 33, sänds förslag
till detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, ut för granskning enligt regler för
utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900).
Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till Brunna i
Kungsängen. Planförslaget var ute på samråd under september – oktober 2020
och nu är förslaget uppe för granskning.
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en
blandad stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar.
Bostäderna kombineras med en grundskola för 600 elever och tillhörande
idrottshall, samt en förskola, samt centrumfunktioner i form av en
livsmedelsbutik bland annat.
Utbildningskontoret yttrar sig över hur detaljplanen kan påverka
Utbildningskontorets verksamhetsområde, se yttrande nedan.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2021



Följebrev med Underrättelse om granskning av förslag till detaljplan för
Viby (Viby 19:3) Nr 2001 den 30 juni 2021



Detaljplan för Viby (Viby 19:3) nr 2001, rev 7 juni 2021

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en
blandad stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar.
Bostäderna kombineras med en grundskola för 600 elever och tillhörande

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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Datum

Vår beteckning

UN 21/0245

idrottshall, samt en förskola, samt centrumfunktioner i form av en
livsmedelsbutik bland annat.
Utbildningskontorets yttrande
Utbildningskontoret yttrar sig över detaljplanen i de delar som berör kontorets
verksamhetsområden.
Förlängd svarstid i kontakt med Samhällsbyggnadskontoret till och med 1
oktober 2021.
Utbildningskontoret ser skolans placering som en central del i det
gemensamma rummet som problematisk. I det nya förslaget av detaljplan har
en ny byggnad lagts in för att till viss del skärma av torg och
centrumfunktioner, men erfarenheterna av en högstadieskola i direkt anslutning
till torg och handel är inte odelat positiva. I FÖP Kungsängen, ses det dock
generellt positivt på att skolor och bebyggelse blandas, se även UN §39 25
augusti 2020.
Skolgårdens sammanhängande yta upplevs främjande för spontanidrott och
rastaktiviteter. Yta för utomhusidrott saknas dock i förslaget, då idrottsplatsen i
Kungsängen och Gröna dalen ses som orealistiska alternativ för den ordinarie
undervisningen i idrott och hälsa.
Placeringen av skolbyggnaderna mot Granhammarsvägen, begränsar
möjligheten att skapa avgränsade lekytor för de yngre barnen på skolan. Detta
är problematiskt ur ett tillsynsperspektiv då en helt öppen och gemensam gård,
är svår att hålla uppsikt över. Utbildningskontoret har idag hägnat in stor del av
nuvarande skolgårdar för att kunna uppfylla tillsynsansvaret på våra
lågstadieskolor. Om skolbyggnaderna inte längre behövs som ljudbarriär, då en
ny bullervall byggs, skulle placeringen av byggnaderna med fördel kunna
ändras för att avgränsa ytorna mer. Risken finns också att cyklister använder
sig av den stora öppna ytan som cykelväg, i stället för cykelbanorna som går
runt området, vilket skulle kunna innebära fara för lekande barn.
Förskolans nya placering och byggnad skapar en positiv bild av området
gällande både lokal och utomhusmiljö. Utbildningskontoret vill dock påpeka
att viljan att skapa gemensamma rum inte får inskränka på förskolans
möjligheter att skapa goda tillsynsmöjligheter. Inhägnadsmöjligheter kommer
sannolikt att behövas.

Barnperspektiv
En trygg och välfungerande närmiljö och skolmiljö är en förutsättning för att
barn och unga ska utvecklas och må bra. I förslaget finns många goda exempel
och förslag på hur man kan skapa sådana miljöer. Hänsyn tas till barn och
ungas skolväg och möjligheter till rörelse på både skol- och fritid.

2 (3)

36 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 - UN 20/0301-10 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 : Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001

Datum

Vår beteckning

UN 21/0245

Utbildningskontoret
Fredrik Nordvall
Utbildningschef

Bilagor
1. Underrättelse om granskning den 30 juni 2021
2. Detaljplan för Viby (Viby 19:3) nr 2001, rev. 7 juni 2021
Beslut sänds till


Kommunstyrelsen

3 (3)

36 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 - UN 20/0301-10 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 : SN 20_0303-3 Underrättelse om granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001 764763_1_1

1 (2)
UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING
Datum

2021-06-30

Vår beteckning

KS 15/0583

Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning samt de
som yttrat sig under
samrådstiden

Förslag till detaljplan för
Viby (Viby 19:3)
Kungsängen

Nr 2001

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 16 juni 2021 § 33, sänds förslag till
detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001, ut för granskning enligt regler för utökat
förfarande, plan- och bygglagen (2010:900).
Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till Brunna i Kungsängen.
Området är en tidigare handelsplats med tillhörande ytparkeringar som omvandlas
genom att i föreslagen detaljplan medge utveckling av bostäder. Planförslaget var ute
på samråd under september – oktober 2020 och nu är förslaget uppe för granskning.
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad
stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. Bostäderna
kombineras med en grundskola och förskola, samt med centrumfunktioner i form av
en livsmedelsbutik bland annat.
Planförslaget avviker från inriktningen i kommunens översiktsplan.
Granskningstiden pågår från onsdag den 30 juni 2021 till och med onsdag den 25
augusti 2021. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats
http://www.upplands-bro.se/dpviby. Granskningshandlingar på papper kan beställas
från kommunen. Ett informationsmöte kommer att hållas den 19 augusti 2021, för mer
information se hemsidan enligt ovan.
Synpunkter på förslaget ska senast onsdag den 25 augusti 2021 skriftligen
framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen,
eller
via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 15/0583,
namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning. Den som inte senast under
granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att
överklaga beslut att anta planen. Inkomna synpunkter kommer att besvaras i ett
granskningsutlåtande under nästa skede i planprocessen.
Frågor i ärendet besvaras av Planavdelningen och Mark- och
exploateringsavdelningen, tel.
Samhällsbyggnadskontoret
Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpviby

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Informationsbroschyr
- Granskningsbeslut SBU den 16 juni 2021 § 33
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Illustrationsplan
- Viby kvalitetsbok
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning
(kan beställas från kommunen)
- Remisslista
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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.
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Planbeskrivning

Översiktskarta med planområdet markerat

Text i blå färg har tillkommit eller ändrats efter detaljplanens samrådsskede.
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Handlingar
Planhandlingar
Plankarta granskning Viby (Viby 19:3) nr 2001, daterad 2021-06-07
Denna planbeskrivning
Illustrationsplan, daterad 2021-06-04
Viby kvalitetsbok, daterad 2021-06-07
Fastighetsförteckning, 2021-06-01
Samrådsredogörelse, 2021-06-07

Övriga handlingar (bilagor)
Behovsbedömning 2018-12-18
Utredning granskning - Risk, Tyréns, 2021-03-12
Utredning granskningsskede – buller, Akustikkonsulten, 2021-05-10
Miljöteknisk mark-, grundvatten och porluftundersökning (…), Tyréns, 2021-02-08
PM Geoteknik, Tyréns, 2021-05-06
Utredning Dagvatten Viby 19:3, nr 2001, Tyréns, 2021-05-17
PM Skyfallsanalys Viby, Tyréns, 2021-05-14
Trafikanalys Viby 19:3, Afry, 2021-05-27
Trafikutredning Viby 19:3, Afry, 2021-05-27
Utredning samråd - trafik, Tyréns, 2020-05-27
Utredning samråd - Barnkonsekvensanalys, Ramböll, 2020-07-10
Utredning granskning -Brunna verksamhetsområde […] Konsekvenser av samlokalisering med
bostadsbebyggelse, Tyréns, 2021-06-04
Bedömning omgivningspåverkan luft, Tyréns, 2021-06-04
Mobilitetskoncept Viby, Civit, 2021-05-27
Flyghinderanalys (…) Viby 19:3, 2020-11-17
Medborgardialog 2018, Genova, 2019-01-20

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag
Bakgrund
Fastigheten Viby 19:3 förvärvades av Genova Property Group år 2014. Kommunstyrelsen gav 201511-11 Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om ny detaljplan för fastigheten, enligt reglerna för
utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Gällande detaljplan för Viby 19:3 möjliggör byggrätter för handel fördelade över hela fastigheten, men
har bara nyttjats i planområdets norra del. Befintlig byggnad nyttjades fram tills 2017 av Coop Forum,
Byggmax och ett antal mindre aktörer. I och med att detaljplanen för närliggande Norrboda-Brunna
handelsområde vann laga kraft beslutade sig Coop, efter 25 år på fastigheten, för att flytta sin
verksamhet dit. Byggnaderna på fastighet Viby 19:3 huserar i dagsläget en hall för padeltennis med
gym samt en bilhandel.
Behovet av storskalig detaljhandel i kommunen har på senare tid minskat på grund av konkurrerande
handelsområden i kringliggande kommuner samt förändrad efterfrågan. Samtidigt har behovet av
bostäder ökat i hela Stockholms län, inte minst i Upplands-Bro kommun. I Brunna växer
verksamhetsområdet och antalet arbetstillfällen, medan utbudet av bostäder och boendetyper länge
varit oförändrat.
Kommunen genomförde en medborgardialog under 2018. Delar av de förslag som inkom har beaktats
i detaljplaneförslaget.
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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad stadsdel med
cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. Bostäderna kombineras med en grundskola och
förskola, samt med centrumfunktioner i form av bland annat en livsmedelsbutik. På så sätt kan den
lokala service och mötesplats som tidigare fanns på platsen återskapas för Brunnaborna.
Planområdet återfinns centralt vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och
kollektivtrafik. Här omvandlas den före detta handelsplatsen med tillhörande ytparkeringar genom att i
föreslagen detaljplan medge utvecklingen av bostäder i en för platsen lämplig blandning av radhus,
kedjehus, friliggande enbostadshus och flerbostadshus. En central och samlande funktion i området
utgörs av föreslagen grundskola för 600 elever med tillhörande idrottshall. Detaljplanen möjliggör
även besöksanläggning för kultur och idrott för att skapa en levande stadsdel i händelsen av att
behovet för skola minskar. Förslaget medger även en förskola för som mest åtta avdelningar. En större
lokal för livsmedelsbutik lokaliseras till ett för området strategiskt läge, nära både skola, gång- och
cykelstråk som kopplar samman planområdet med övriga Brunna, samt nära utfart till befintligt
vägnät. I övriga centrala bostadskvarter möjliggörs lokaler för mindre centrumverksamheter och
kontor i bottenvåningarna.
Området delas in i relativt jämnstora bostadskvarter, sammankopplade av gator i en struktur som
ansluter till det omgivande gatunätet i strategiskt valda lägen. Genom områdets mitt löper ett östvästligt gång- och cykelstråk som kopplar Viby till övriga Brunna och vidare mot Gröna dalen. Här
förläggs ett torg som den naturliga handels- och mötesplatsen. Direkt öster om torget ligger
skolområdet som lätt nås från cykelstråket och som tillsammans med servicen runt torget utgör kärnan
i stadsdelen. Runt denna centrala nod fördelas bebyggelsen i en något högre skala med flerbostadshus
främst i söder och i mötet med omgivningen, medan områdets inre och norra del ger huvudsakligen
plats åt radhus i olika former. Radhusen är 2–3 våningar och flerbostadshusen generellt 3-5 våningar.
Högre byggnadshöjder i planområdets utkanter bildar ett skydd mot trafik- och industribuller.
Placering av byggnadsvolymer tillsammans med planbestämmelser i plankartan syftar till att
säkerställa bostäder med god boendemiljö utifrån platsens förutsättningar gällande buller och risk.
Strukturen möjliggör att delar av den befintliga naturen kan bevaras som värdefulla inslag i
gårdsmiljöerna.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2015-11-11 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1
januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande.

Det aktuella planskedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del
av förslaget och komma med synpunkter. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där
yttranden som framförts under granskningen redovisas. Endast mindre justeringar av planförslaget får
göras innan en antagandehandling upprättas.
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Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Beslut om granskning (KS)
Granskningstid
Antagande (KF)

augusti 2020
19 september- 14 oktober 2020
16 juni 2021
kvartal 3 2021
kvartal 4 2021

Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav den 11 november 2015 § 140, Tillväxtchefen (numera
Samhällsbyggnadschefen) i uppdrag att pröva frågan om ny detaljplan för Viby 19:3 enligt reglerna
för utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer.

Hushållning med mark- och vattenområden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och
ekologiskt känsliga områden. Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet, enligt
miljöbalken kap. 5, bedöms ej överskridas.
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Planförslaget innebär att en stor före detta handelsfastighet omvandlas till en blandad och småskalig
stadsdel. Det innebär att stora delar av det som idag utgörs av asfalterade parkeringsytor omvandlas till
trädgårdar och bostadsgårdar. Med en rationell kvartersstruktur och småskalig bebyggelse görs
området tillgänglig för fler människor än idag. Ytan utnyttjas därmed mer effektivt och innebär en mer
lämplig mark-och vattenanvändning jämfört med gällande detaljplan. I planområdets södra del finns
befintlig vegetation. Delar av denna blir del av bostadsgårdar och parkmark. Utvecklingen innebär
också en mer effektiv användning av befintlig infrastruktur och kollektivtrafik.

Påverkan på riksintressen
Detaljplaneområdet ligger ca 600 meter norr om E18 som är riksintresse för kommunikation. En
analys av trafikalstring (Afry 2021) har tagits fram som visar att de planerade exploateringarna medför
en ökning av trafiken på E18, även om den generella trafikhöjningen hålls nere. Utan
kapacitetshöjande åtgärder på E18 är det naturligt att kapacitetsproblem kan uppstå. Om den generella
ökningen av trafik på E18 fortsätter uppstår kapacitetsproblem oavsett om detaljplanen genomförs.
En dryg kilometer norr om planområdet ligger riksintresse för totalförsvaret Kungsängens övningsoch skjutfält. Planförslaget bedöms inte hindra eller försvåra utnyttjandet av anläggningen eller
motverka totalförsvarets intressen.
Planområdet omfattas av hindersbegränsade ytor vad gäller höjdrestriktioner för Arlanda flygplats,
som utgör riksintresse för kommunikation. En flyghindersanalys (2020) har utförts hos Luftfartsverket
som konstaterar att planförslaget inte föranleder några hinder.
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Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller
och ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
Planområdet klarar idag miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. En bedömning av omgivningspåverkan
för luftkvalitet har gjorts (Tyréns, 2021). Utredningen visar att planförslaget inte bedöms innebära en
sådan ökning av trafik och innehåller inte heller sådana funktioner att miljökvalitetsnormerna för luft
riskerar att påverkas negativt för sin omgivning (för mer info, se rubrik Miljökonsekvenser Luftkvalitet på s. 49 i planbeskrivningen).
Vatten
Planens nordvästra del avvattnas via ledningsnät mot Mälaren-Skarven och den sydöstra mot Gröna
Dalen och vidare till recipienten Mälaren-Görväln. Båda har idag måttlig ekologisk status och uppnår
ej god kemisk status. Gällande miljökvalitetsnormer för ytvatten för Skarven måste vattenkvaliteten
förbättras till god ekologisk status år 2027 och bibehållas avseende kemisk status. Undantag och
mindre stränga krav ges dock för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföroreningar.
Gällande Görväln måste vattenkvaliteten förbättras avseende kemisk status och bibehållas avseende
ekologisk status. Även här ges undantag och mindre stränga krav ges dock för bromerad difenyleter
samt kvicksilver och kvicksilverföroreningar fram till 2027, samt undantag för kadmium
kadmiumföreningar, bly/blyföreningar, Antracen och Tributyltenn föreningar.
Enligt Upplands-Bro kommuns dagvattenriktlinjer ska 20 mm av ett regn renas i ett system med mer
långtgående rening än sedimentation. Beräkningarna i dagvattenutredningen (Tyréns 2021) visar att
exploatering inom planområdet innebär att föroreningsbelastning mot Skarven minskar vilket ökar
möjligheterna för Skarven att uppnå MKN. De positiva miljöeffekterna är en konsekvens av förändrad
markanvändning. Vid tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i södra delen av planområdet
påverkas inte Görvälns nuvarande status negativt av exploateringen. Beräknade föroreningsmängder
efter exploatering och rening är i samma storleksordning som dagens belastning från planområdet.
Buller
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Planområdet påverkas av trafikbuller från i huvudsak tre vägar, Granhammarsvägen, Effektvägen och
Energivägen, samt av verksamhetsbuller från angränsande verksamhetsområde. En utredning av trafikoch verksamhetsbuller vid planerad nybyggnation i området har utförts av Akustikkonsulten (2021),
denna redovisas under rubrik Störningar och risker.

Behovsbedömning
En behovsbedömning genomfördes 2018 av kommunen utifrån tillgängliga kunskapsunderlag.
Kommunen bedömer att planförslaget inte kan väntas medföra betydande miljöpåverkan vilket medför
att ingen miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas. Följande aspekter kommer enligt
kommunen att följas upp i planarbetet och påverkan och anpassning av planförslaget redovisas i
planhandlingarna:
- risk med hänsyn till sekundära transportleder för farligt gods samt närhet till bensinstation
- påverkan från trafikbuller
- dagvatten och påverkan på MKN vatten
Samråd genomfördes 2018-12-21 med Länsstyrelsen i Stockholm som delar kommunens bedömning.
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Aspekterna ovan har utretts under planarbetet och redovisas under motsvarande rubrik i kommande
kapitel Förutsättningar och planförslag.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 14 hektar stort och är beläget centralt i Brunna, cirka 2,5 kilometer från centrala
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Enligt översiktsplanen (2010) ingår Brunna i Kungsängens
tätortsområde. Planområdet avgränsas av Granhammarsvägen i öster, Effektvägen i söder,
Energivägen i väster och ett verksamhetsområde i norr. Planområdet ligger nära trafikplats Brunna och
väg E18. Området är flackt men med ett mindre kuperat och delvis växtbeklätt område i söder.
Söder om planområdet gränsar planområdet mot ett logistikområde. I väster och norr mot ett område
med blandade verksamheter, från bilhandel och församlingshem, till finmekanik, kretsloppscentral och
uthyrning av trädgårdsmaskiner och möbler. Bortom det ligger Kungsängens golfbana och Lejondals
naturreservat. Öster om Granhammarsvägen återfinns Brunnas befintliga bostadsområden och bortom
det finns naturområden.

Flygfoto med planområdet markerat.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheten Viby 19:3 som ägs av Genova Viby Fastighet AB samt en del av
Viby 19:18 och Brunna 5:1 som båda ägs av Upplands-Bro kommun.
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Vattenskyddsområde
Sydväst om planområdet ligger östra Mälarens vattenskyddsområde, se figur nedan. Syftet med
vattenskyddsområdet är att säkerställa en god råvattenkvalitet för ytvattentäkterna
vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm.

Planområdets placering i förhållande till vattenskyddsområdet (t v) och till gröna dalen och Tibbledammen (t h)

En del av planområdet har avrinning mot den sekundära skyddszonen till vattenskyddsområdet- mot
Gröna Dalen via Tibbledammen och Tibbleviken, som är ett avrinningsområde till Östra Mälaren. För
vattenskyddsområdet och för dess skyddszoner finns skyddsföreskrifter vad gäller bland annat
hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem för att förhindra risk för vattenförorening.

Regionala planer och program
RUFS
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen – RUFS 2050 – pekas Brunna och
planområdet ut som ett ”sekundärt bebyggelseläge”. De sekundära bebyggelselägena har en potential
att kompletteras och utvecklas, men ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras till lägen med högre
regional tillgänglighet. Ett sekundärt bebyggelseläge har en god regional tillgänglighet med
kollektivtrafik under rusningstrafik, i första hand med buss inom 700 meter.

Kommunala planer och program
Vision 2035
Enligt Upplands-Bro Vision 2035 är det nödvändigt att jobba långsiktigt och uthålligt för att bland
annat skapa effektiva kommunikationer inom kommunen, utforma attraktiva mötesplatser som ökar
den sociala sammanhållningen och öppenheten, samt att utveckla hållbara boende- och livsmiljöer
med närhet till natur och vatten.

Detaljplan för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001

Planbeskrivning

36 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 - UN 20/0301-10 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 : KS 15_0583-146 Planbeskrivning granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001 764899_1_1

Sida 10 av 61

Översiktsplan
Aktuellt planområde ligger i kommunens översiktsplan (2011) inom tätortsavgränsningen för
Kungsängen. Översiktsplanen aktualitetsprövades 2018. Kommunfullmäktige bedömde då att
översiktsplanen är aktuell och att inga förutsättningar har förändrats i så hög grad att
planeringsinriktningar eller markanvändningskarta behöver omarbetas. I aktualitetsprövningen angavs
att tätorterna kan utvecklas och att detta föreslås hanteras i kommande arbete med fördjupade
översiktsplaner för Kungsängen och Bro.
Tätortsavgränsningen uppdaterades i sin tur i och med framtagandet av Fördjupad översiktsplan för
landsbygden (2016). Uppdateringen berör inte det aktuella planområdet.
Planförslaget stämmer delvis överens med den för översiktsplanen centrala strategin Förtätning av
befintliga tätorter som beskrivs:
Både Kungsängens tätort och Bro tätort har goda förutsättningar att inrymma betydligt fler bostäder.
Förtätning i Bro och Kungsängen värnar det kulturlandskap som omger befintliga tätorter och som
både innehåller naturvärden och viktiga areella näringar. En tätare och mer sammanhållen
bebyggelsestruktur ger också goda förutsättningar för att effektivt samordna den tekniska
försörjningen samtidigt som underlag skapas för god närservice och ett rikt stadsliv. Förtätning och
kompletteringsbebyggelse kan ske både på befintlig kvartersmark och på andra obebyggda ytor inom
de nuvarande tätorterna.
Översiktsplanen framhåller att bostadsbyggande och förtätning ska prioriteras i stationsnära/väl
kollektivtrafikförsörjda lägen. Det aktuella planområdet saknar direkt närhet till pendeltågstationen
men ligger i direkt anslutning till busslinjer som trafikerar sträckan från Kungsängens station till
Livgardet, Brunna bostadsområde och Brunna verksamhetsområde. Planens genomförande ger ett ökat
befolkningsunderlag och därmed förutsättningar att utveckla denna trafik med ökad turtäthet. I
översiktsplanen beskrivs därtill hur kommunen ska driva krav om en ny ”kommunlinje” för först buss
och i framtiden kanske spår, en lösning som enligt förslaget skulle koppla samman planområdet med
pendeltågsstationen och övriga kommundelar ytterligare.
Vidare går syftet med planförslaget i linje med planeringsinriktningen för tätorten Kungsängen som
Brunna är en del av, där två av punkterna uttrycks som följer:
-

Gör Kungsängen till en bättre integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering
och fler kopplingar mellan olika områden.
Planberedskap ska finnas för kommunal service som t.ex. skolor, barnomsorg,
äldreboende.

I översiktsplanens markanvändningskarta är planområdet markerat som befintligt verksamhetsområde
och handel. Någon ändring, utveckling eller komplettering av platsens ändamål föreslås inte.
Planförslagets bostäder och skolverksamhet är på ett sätt en avvikelse från översiktsplanen.
Planområdet utgör Brunnas mittpunkt och är på så sätt en viktig länk mellan verksamhetsområdet i
väster och tätortens bostadsområden i öster. I översiktsplanen beskrivs planområdets handelsetablering
som ett komplement till centrala Kungsängen gällande service och arbetsplatser. I och med att Coop
lämnade platsen har denna funktion försvunnit sedan översiktsplanen antogs 2011. Flytten innebar
också att Brunnas centrala mötesplats och lokala service gick förlorad. En målsättning med den
förslagna utvecklingen är således att med ett ökat utbud av bostäder ge ett starkare underlag och
återskapa denna viktiga mötesplats och lokala service. På så sätt kan denna avvikelse från
översiktsplanen motiveras.
Översiktsplanen framför samtidigt vikten av att det befintliga verksamhetsområdet ska kunna fortsätta
utvecklas med fler aktörer och arbetstillfällen. Planarbetet har därför bevakat hur den planerade
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stadsdelen kan samordnas och skapa synergier med angränsande verksamheter, snarare än att begränsa
dem.
Fördjupad översiktsplan för Kungsängen
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsängens
tätort. Förslaget var ute på samråd 9 juni – 25 oktober 2020. I planen studeras bland annat hur väg-,
gång- och cykelnätet ska utvecklas, var tätorten kan förtätas med bostäder, och hur kommunen kan
rustas för ett förändrat klimat. Som huvudsakliga strategier för Kungsängen lyfts bland annat vikten av
att utveckla gemensamma mötesplatser och ytor för lek och rekreation för barn. Det aktuella
planområdet pekas ut som mötesplats och förslag till lokal service, liksom som del av strategisk
koppling för gång och cykel.
Vidare lyfter förslaget som planeringsinriktning att använda förtätningsprojekten för att stärka
kopplingen mellan Kungsängens olika delar, göra Kungsängen till en bättre integrerad tätort med lägre
grad av funktionsseparering, samt att värna om Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer
och arkitektoniska uttryck från olika tider.
Den fördjupade översiktsplanen beräknas ställas ut för granskning till sommaren 2021.
Grönplan
I kommunens grönplan (2008) framförs att entréerna in till Brunna behöver tydliggöras genom att
glesa ut den befintliga trädvegetationen för att förstärka sambandet mellan Brunna och Kungsängen.
Vidare uppges det att både inne i tätorten och i det befintliga bostadsområdet i Brunna råder brist på
anlagda grönytor med hög rekreativ kvalitet. I planen pekas inga naturvärden ut, varken inom eller i
nära anslutning till planområdet. Det finns inte heller några naturskyddsområden i närheten. Planen
identifierar planområdet och den före detta handelsplatsen som Stor mötesplats/målpunkt.
Planförslaget går i linje med Grönplanen genom att både återskapa mötesplatsen och målpunkter med
ny service, samt med nya kvalitativa grönytor.
Utvecklingsprogram för Gröna dalen
I utvecklingsprogrammet för Gröna dalen (2018) framförs målsättningen att binda samman Brunna
och Kungsängen och att skapa bättre kontakt från Brunna till Gröna dalen med stärkta gröna stråk.
Genom planförslaget stärks kopplingarna inom och mellan Brunnas olika delar med nya gång- och
cykelstråk, liksom med stärkta gröna värden i parker, på gårdar, trädgårdar och med träd utmed gator
inom stadsdelen.
Trafik- och tillgänglighetsprogram
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (2019) är kommunens åtgärdsprogram för arbetet med
trafiksäkerhet och tillgänglighetsfrågor. Fortlöpande inventeringar av kommunens primära gång- och
cykelstråk ligger till grund för årliga uppdateringar med utvärderingar av genomförda åtgärder och
förslag till kommande. I närheten av planområdet pekar man i 2019 års program ut förslag till
upprustning av Artistvägen liksom ett antal trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till
Granhammarsvägen.
Bostadsförsörjningsprogram
Kommunens bostadsförsörjningsprogram redovisar ett behov om 400 färdigställda bostäder om året.
Av dessa ska cirka hälften finnas i Kungsängen där Brunna och planområdet ingår. Planförslagets
föreslagna 850 bostäder i blandade former och storlekar kommer att etappvis under cirka 10 års tid. I
relation till andra pågående planer i Kungsängen och Brunna bedöms takt och tillskott stå i paritet med
kommunen behov och ambition.
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Framtidens förskola och skola
Kommunen lät år 2016 ta fram ett ramprogram för Utbildningskontorets verksamhetslokaler.
Programmet ska vara ett stöd inför arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro
kommun. Programmet omfattar bland annat checklistor och vägledning för behovsanalyser liksom de
nyckeltal och ytkrav som ska gälla vid all nybyggnation av skolor och förskolor i kommunen.
Programmets värdeord är flexibilitet, trygghet och barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt
har programmet som målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola/skola. I ramprogrammet
redovisas nyckeltal och ytbehov för skolbyggnader och gårdar.

Ur kommunens program Framtidens förskola och skola

VA-plan
I kommunens VA-plan, antagen 2018-06-13, framgår att planområdet ligger inom verksamhetsområde
för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vid ny exploatering ska ekologiskt och lokalt
omhändertagande av dagvatten vara utgångspunkten, exempelvis genom infiltration och växtupptag.
Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena dagvattnet
innan det når Mälaren, bland annat Tibbledammen som ligger nedströms planområdet. Inom
avrinningsområdet Gröna dalen, dit en del av planområdet avvattnas finns en känd
översvämningsproblematik.
Detaljplaner och förordnanden
Planområdet omfattas idag av fem olika detaljplaner. För större delen av planområdet gäller detaljplan
13 för Brunna industriområde (Coop forum) som reglerar markanvändningen till Handel och tillåter en
exploateringsgrad på 0,25 (bruttoarea per fastighetsarea) vilket motsvarar cirka 27 000 kvadratmeter.
Planen vann laga kraft 2004-07-20 och genomförandetiden på 15 år löpte ut 2019-07-20.
Energivägen omfattas huvudsakligen av stadsplan 3 för del av Brunna industriområde från 1977 och
utgör där allmän plats för Gata och park. Samma plan omfattar delar av grönremsan utmed
Granhammarsvägen, också den planlagd som allmän plats för Gata och park. Energivägens sydligaste
del omfattas av stadsplan 7 för del av Brunna industriområde från 1984 och är planlagd för samma
ändamål. En del av nämnd grönremsa ingår också i denna plan. Genomförandetiden har gått ut för
både dessa planer. Den del av Effektvägen som också är del av planen omfattas av detaljplan för Viby
19:1 m.fl. från 2013 som i huvudsak medger utveckling av lager- och logistikverksamheter. Den
aktuella delen är planlagd som allmän plats Lokalgata och planens genomförandetid går ut 2023. En
kvarvarande del av grönremsan är planlagd som allmän plats Natur i Detaljplan 13 för del av Brunna
skog från 1989. Genomförandetiden för denna plan har gått ut.
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Förutsättningar och planförslag
I följande avsnitt beskrivs planområdets befintliga förutsättningar, följt av hur det är tänkt att
utvecklas. Planförslaget omfattas av och utgår ifrån ett kvalitetsprogram (Kvalitetsbok för Viby)
framtaget av Arkitema (2021). Programmets syfte är att vägleda utvecklingen, beskriva projektets
karaktär och gestaltningsprinciper, samt förtydliga och säkerställa kvaliteter i utformningen av
områdets byggnader och yttre miljö.

Illustrationsplan över planområdet samt Granhammarsvägen. Bild ej skalenlig. Bild: Arkitema
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Natur
Mark och vegetation
Nuläge

Utmed planområdets gräns mot Granhammarsvägen sträcker sig en grönremsa beklädd med gräs och
ett antal träd. I den cirka 30 meter breda remsan går idag den gång- och cykelväg som kopplar
samman Brunna med centrala Kungsängen. Längst i söder, där cykelbanan leds in i tunneln under
Effektvägen, kantas stråket av en bergskärning mot Granhammarsvägen och sluttande naturmark åt
motsatt sida.
En översiktlig naturvärdesinventering har gjorts av kommunens ekolog samt av Ekologigruppen på
uppdrag av kommunen. Utpekade naturvärdena bedöms enligt svensk standard i en fyrgradig skala.
Klass 1 är högsta naturvärde (motsvarar Naturreservat), medan klass 4 omfattar visst naturvärde. I
planområdets södra del finns hällmarkstallskog och blandskog samt öppen gräsmark. Området
beskrivs som igenväxande, trädklädd och buskrik ruderatmark med ett artrikt trädskikt med diverse
ädellövträd. Sannolikt en artrik insektsmiljö och buskrikedom som är av värde för småfåglar.
Vegetationen i söder bedöms utgöras av klass 3, påtagligt naturvärde, medan grönremsan utgör klass
4, visst naturvärde. För områdets karaktär kan med fördel mindre dungar av träd sparas som gröna
värden i bebyggelsestrukturen.

Ortofoto som visar utbredning av befintlig vegetation. Gul markering visar inventerat område med naturvärdesklass 3

I övrigt är fastigheten i huvudsak hårdgjord med asfalterade parkeringsytor och ytor för upplag till
tidigare handelsverksamhet.
Förslag

Grönremsan utmed Granhammarsvägen kommer fortsatt utgöra en grön kvalitet och skyddszon mot
trafikleden i öster. Den klär därtill in den nord-sydliga cykelleden på ett trivsamt sätt och blir en
naturlig del som den viktiga entrén till området för de som kommer till området via gång- och
cykeltunneln från östra Brunna eller busshållplatserna. Se grönremsans utbredning markerad med grön
pil i bilden nedan.
Ett nytt grönt gång- och cykelstråk anordnas centralt genom området, via de mest publika
funktionerna, se ljusgrön pil i bilden nedan. Utöver detta anläggs även två grannskapsparker, en i norr
och en i söder, för att inbjuda till lek och gemensam utomhusvistelse i grannskapet och i anslutning till
bostadskvarteren. Parkerna liksom grönytor och grönremsa planläggs som allmän plats PARK och
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Landskaps- och stadsbild

Planområdet sett från väster med verksamhetsområde i förgrunden och Brunnas bostadsområden i bakgrunden. Bortom det,
Gröna dalen och Mälaren.

Nuläge

Brunna är idag distinkt uppdelat i olika funktioner och skala. Brunna öster om Granhammarsvägen
utgörs av småskaliga bostadsområden med i huvudsak radhus och friliggande småhus, som växt fram
under 1900-talets andra hälft. De olika delarna bildar enklaver från olika tider som omsluts av
vegetation och knyts samman av mindre lokalgator eller gångvägar. Områdena norr och direkt väster
om planområdet utgörs av verksamheter i gles och relativ låg skala, medan den framväxande
logistikparken i sydväst tillför större bebyggelsevolymer utmed E18.
Planområdet utgör ett hålrum i Brunnas bebyggelse i form av en vidsträckt och idag närmast
outnyttjad parkeringsyta. Den före detta handelsbyggnaden är planområdets enda byggnad. Mellan
Brunnas separerade funktioner sträcker sig storskaliga trafikområden, som med breda vägar och
korsningar ger framkomlighet för motorburen trafik men ökar de visuella avstånden och utgör svåra
barriärer för de som rör sig till fots eller med cykel.
Förslag

Centralt i planförslaget står ambitionen att hitta en struktur som på lämpligt sätt möter sin omgivning.
Den ska anpassas i skala och funktion till både de brokiga verksamheterna i söder och väster, till
angränsande trafikområden, men också vända sig mot och knyta an till småhusbebyggelsen öster om
Granhammarsvägen. Bebyggelsestrukturen görs samtidigt genomsläpplig och välkomnande, för att
bidra till att Brunna knyts samman och där den nya stadsdelens interna kvaliteter tillgängliggörs för
fler än de boende.
Förslaget delar in bebyggelsen i tre övergripande zoner. Med respekt för den framväxande
logistikverksamheten liksom tyngre trafik på Effektvägen möter planförslaget upp med högre och
tätare bebyggelse i söder. I strukturens inre delar blandas flerbostadshus med radhuskvarter. I
planområdets mellersta del präglas stadsbilden av de publika funktionerna. Här dominerar skolområdet
med stora gårdsytor, det centrala torget och livsmedelsbutiken med angränsande verksamheter samt
det gröna cykelstråket som förbinder planområdet med angränsande villaområde. I norr blir skalan
genomgående jämn och lägre, med radhus och kedjehus, men med inslag av mindre flerbostadshus för
att åstadkomma visionen om en trivsam blandstad med trädgårdsstadsidentitet. Bebyggelsens höjd blir
ungefär lika hög i norr som i söder. Stadsbilden kommer att förändras i den mån som området
förändras från en flack och vidsträckt parkeringsyta och handelsbyggnad, till en miljö där bebyggelse i
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varierande skala varvas med gator och gröna gårdar/trädgårdar. För de boende i Brunnas befintliga
bostadsområden innebär detta en ny entré till Brunna, liksom nya målpunkter, service och allmänna
platser. För de som bor närmast kommer den nya bebyggelsen synas på håll, men sett till den tilltagna
bredden på Granhammarsvägen med angränsande grönytor, och därtill den nyanlagda bullervallen,
finns ingen risk för direkt påverkan i form av insyn eller skuggning av befintliga bostäder. Det nya
området ska förhoppningsvis tillföra värden för hela Brunna, medan karaktären på de enskilda delarna
kan bestå.

Illustration volymskiss över området sett från sydost. Bild Arkitema

Sektionsskiss tvärs planområdets mitt som illustrerar relationen mellan by bebyggelse och Granhammarsvägen liksom
närmast angränsade bostäder i öster. Skuggning vid solens läge kl 18 i juni. Bild. Arkitema

Rekreation och friluftsliv
Nuläge

Knappt två kilometer väster om planområdet ligger Kungsängens golfklubb. På promenadavstånd från
planområdet, öster om angränsande bostadsområden, ligger Gröna dalen med motionsslingor och
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skidspår. Strax norr om Brunna nås vidsträckta natur- och rekreationsområden, bland annat Lejondals
naturreservat.
Enligt kommunens grönplan är Brunna den del av Kungsängens tätort som sammantaget saknar
grönområden/grönytor med hög rekreativ kvalitet. Avståndet till badplats och friluftsområden är stort.
I Brunnas befintliga bostadsområden saknas större ytor av anlagd parkmark.
Förslag

Kopplingen till rekreativa värden i omgivningen förbättras genom att tydliggöra stråk och underlätta
för gång- och cykeltrafik. Inom planområdet kommer satsningar på gångstråk och lekplats i anslutning
till det centrala torget, liksom idrottshall och grönytor för utomhusaktiviteter på och intill skolgården
tillföra stora rekreativa värden till en idag outnyttjad plats. På två strategiska platser utgör
kvartersparker lokala värden för rekreation och lek.
Fornlämningar
Nuläge

Inga kända fornlämningar finns inom området.
Geologi/Geotekniska förhållanden
Nuläge

Ett PM för Geoteknik har tagits fram av Tyréns (2021). Jorddjupet till berg varierar över
undersökningsområdet mellan 0 – 3 meter enligt SGU:s jorddjupskarta. Stora delar av
undersökningsområdet består av urberg med ett tunt lager morän eller fyllning på. I norra delen finns
sandig morän och kärrtorv. På stor del av fastigheten finns jordlager som inte är sättningsbenägna. Vid
den miljötekniska undersökningen påträffades dock lera i ett mindre område inom fastighetens
nordvästra del och enligt den geologiska kartan kan det förekomma lera i fastighetens allra mest
sydöstra del. I senare projekteringsskeden ska lerans sättningsegenskaper utredas.
Befintlig topografi och befintliga jordlager innebär även att det inte finns några ras- och skredrisker
inom fastigheten med dagens förhållanden.
Grundvattennivåer varierar enligt nivåavläsningar kring 2–2,5 meter under markytan i planområdets
mittre och norra del. I den södra delen av planområdet där terrängen är högre finns troligtvis inte
någon stående grundvattenyta i de tunna jordlagren.
Förslag

Marken bedöms som lämplig för planerad byggnation med avseende på geotekniska säkerhetsfrågor. I
senare projekteringsskeden ska lerans sättningsegenskaper samt grundvattensituationen utredas
ytterligare. Grundvattennivån får inte avsänkas permanent vilket innebär att byggnadsdel under
grundvattennivån i så fall ska utföras vattentät. De geotekniska förhållandena inom planområdet anses
inte innebära någon risk och därmed inte kräva någon särskild planbestämmelse till detaljplanen.
Förorenad mark
Nuläge

En miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning har genomförts (Tyréns, 2021) i syfte att få en
uppfattning om markens miljötekniska kvalité, det vill säga om det förekommer föroreningar i halter
som kan begränsa den masshantering som sker till följd av markarbeten och eller framtida
markanvändning. Efter samråd genomfördes en kompletterande porlufts- och
grundvattenundersökning för att med större säkerhet bedöma eventuell spridning från den f.d.
kemtvätten och till det kopplade risker vid planerad markanvändning.
I undersökningen har något förhöjda halter av vissa metaller (arsenik, kobolt, krom och vanadin)
påvisats i fyllningen kring befintlig byggnad, som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden
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för KM, halterna är tydligt lägre än MKM. De något förhöjda halterna är vanligt förekommande i
fyllningsjord. Med stor sannolikhet kan halterna härledas till fyllningsjorden.
Klorerade alifatiska kolväten påvisades inte i något av grundvattenrören eller vid
porluftsundersökningen. Sammantaget bedöms det inte föreligga någon risk att den före detta
kemtvätten medfört en större än ringa spridning till mark och grundvatten som kan medföra
begränsningar på den planerade markanvändningen.
Förslag

I samband med rivning, nybyggnation och iordningställande av nya ytor kommer sannolikt del av
befintlig fyllningsjord schaktas bort. För att säkerställa lämplig markanvändning regleras att
startbesked inte får ges förrän marken sanerats så att den uppnår riktvärden för känslig
markanvändning.
Verksamhetsutövare har ett ansvar att massor som genereras till följd av byggnation hanteras på ett
miljöriktigt sätt. För att säkerställa hantering av massor rekommenderas att ett tvåstegs laktest, enligt
NFS 2004:10, utförs snarast inför planens genomförande på massor från de punkter förhöjda halter
metaller påvisats. Detta för att kontrollera om uppgrävda massor kan hanteras som inert avfall.
Trots utförd markundersökning kan misstänkt förorenad fyllningsjord påträffas i samband med
schaktarbeten. För att minimera risk för stopp i produktionen rekommenderas därför att riktlinjer för
hantering av oförutsedda händelser tas fram i god tid innan masshantering blir aktuell i samband med
planerad byggnation. Med oförutsedda händelser avses misstänkt förorenad jord, okulär bedömning
eller lukt. I riktlinjerna ska bland annat framgå vilka kontroller som bör utföras och hur uppgrävda
massor ska hanteras.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Nuläge

Planområdet omfattar en större handelsbyggnad där Coop Forum tidigare huserat. 2017 lämnade Coop
platsen för nya lokaler söder om E18. Delar av byggnaden används idag för banor för padeltennis och
bilhandel. I övrigt är planområdet idag obebyggt.

Flygbild som visar handelsbyggnaderna i planområdets norra del.

Förslag

De befintliga byggnaderna kommer att rivas.

Detaljplan för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001

Planbeskrivning

36 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 - UN 20/0301-10 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 : KS 15_0583-146 Planbeskrivning granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001 764899_1_1

Sida 20 av 61

Kulturmiljö
Området bedöms sakna byggnadsverk eller annan miljö av intresse för kulturmiljövården.
Övergripande disposition
Stadsdelens disposition framgår av illustrationsplanen på sida 13. Här redovisas en struktur som
utvecklats kring byggstenarna: gemensamma rum, stråk och bebyggelse. Området har delats in i
relativt jämstora bostadskvarter, sammankopplade med några större gator som säkrar anslutning till
målpunkter av allmänt intresse, exempelvis skolan. Dessa kompletteras med ett antal mindre gator
som i huvudsak kommer trafikeras av boende i området. Strukturen ansluter till det omgivande
gatunätet i strategiskt valda lägen.
Planförslagets byggrätt möjliggör cirka 110 000 kvm ljus BTA.
Genom områdets mitt löper ett öst-västligt gång- och cykelstråk som kopplar Viby till Brunna och
vidare mot Gröna dalen. Intill stråket förläggs områdets centrala torg i syfte att utgöra den naturliga
handels- och mötesplatsen i området. Direkt öster om torget intill ligger skolområdet som lätt nås från
cykelstråket och som tillsammans med servicen runt torget utgör kärnan i stadsdelen. Runt dessa
viktiga platser utgörs kvarteren av en blandad bebyggelse med rad- och kedjehus blandat med
flerfamiljshus.
I söder behövs en något högre skala i mötet med omgivande trafikled och logistikpark. Här förläggs
därför flerbostadshus i upp till fem våningar för att skärma av trafik. En kvarterstruktur med större
gårdar ger möjlighet att spara stora delar av den befintliga naturen i söder.
Innanför dessa kvarter återfinns huvudsakligen radhus. I planens centrala del dominerar skola,
idrottshall och kvarter med lokal service. Norr om stråket är radhusen den dominerande
byggnadstypen. Längst i norr tillåts husen åter bli lite högre för att möta upp och utgöra en rygg mot
verksamheterna i norr.
Ny bebyggelse, bostäder
I området planeras för cirka 850 bostäder. Bebyggelsen fördelas över området i en för sammanhanget
anpassad blandning av enbostads- och flerbostadshus. Markanvändningen för bostadskvarteren anges
som B, Bostäder. I utvalda lägen kombineras bostadsanvändningen med exempelvis centrumändamål i
bottenvåningen.
Höjden på bebyggelsen inom respektive kvarter begränsas med högsta byggnadshöjd i meter över
medelmarknivå. I de lägen där bebyggelsens placering och läget på gårdsytor av olika anledningar är
av större vikt, begränsas byggrätten mer precist med egenskapsområden, med prickmark och korsmark
samt i några lägen av bestämmelse om utformning och placering kopplat till buller. Det gäller i
huvudsak kvarter där bebyggelsen placeras för att rama in strukturen, möta omgivande trafikleder
samtidigt som en skyddad gårdssida säkras. I övriga lägen medges en större flexibilitet i placeringen
och byggrätterna begränsas istället med ett för aktuellt kvarter anpassat exploateringstal.
Enbostadshus

Med radhus och kedjehus uppnås en täthet och närhet i grannskapet samtidigt som skalan hålls nere.
Husen har placerats med fokus på orientering mot ljuset, läge på tomten och möjligheter till uteplats.
Alla bostäder har tillgång till bilparkering, antingen på den egna tomten, på egen plats på gatan
framför huset eller i den absoluta närheten. Kvarteren ska vara sammanhållna sett till färg och
material, men med möjlighet till personlig anpassning och variation mellan bostäderna. Radhusen
byggs i 2-3 våningar. Vissa radhus behöver uppföras i en viss höjd för att avskärma buller, vilket
regleras i plankartan. Även friliggande enbostadshus möjliggörs i vissa lägen där bullersituationen så
tillåter.
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Inspirationsbilder för radhus från Kvalitetsboken

För mer detaljerade gestaltningsprinciper se bilaga ”Viby kvalitetsbok” (Arkitema).
Flerbostadshus

I söder och kring torget återfinns något mer resliga kvarter. Denna något tätare och högre bebyggelse
behåller en småstadskaraktär genom ett omväxlande taklandskap som varvar olika takvinklar och
använder gavelmotiv för att skapa siktlinjer och vyer. Flerbostadshusen blir 3–5 våningar höga för att
säkra en god ljudnivå för bakomliggande kvarter. I plankartan ställs krav på att byggnader längst i norr
och i söder uppförs till en viss höjd för att skydda bakomliggande kvarter från buller. Material och
kulörer ska hållas ihop med enbostadshusen för att nå en gemensam identitet i området. Material i
sockelvåningar är med fördel avvikande för att markera gaturummet. I Kvalitetsprogrammet beskrivs
dessa hus som Kvartershus. För mer detaljerade gestaltningsprinciper se bilaga ”Viby kvalitetsbok”
(Arkitema).

Inspirationsbilder/referensbilder på småskaliga flerbostadshus från Kvalitetsboken
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Ny bebyggelse, skola och förskola

Lokalisering av förskola och skola. Bild: Arkitema

Volymskiss och koncept för skola och
skolgård. Bilder: Arkitema

Grundskola

Centralt i området planeras en grundskola för 600 elever i klass F-9. Placeringen möjliggör att en del
av den befintliga vegetationen kan bibehållas och utgöra en väsentlig del av skolgården. Placeringen
ger en god inramning av skolgården, ett tydligt landmärke i mötet med omgivningen samt utgör ett
både visuellt och faktiskt skydd mot buller och trafik på Granhammarsvägen. I mitten av planområdet
blir skolan därtill likvärdigt tillgänglig från planområdets alla delar. Här ligger skolan dessutom nära
busshållplatserna på Granhammarsvägen och i direkt anslutning till det viktiga stråket som med säker
skolväg kopplar samman planområdet med Brunnas övriga bostadsområden i öster. Delar av skolan
och i synnerhet idrottshallen kan med fördel nyttjas mycket för aktiviteter på kvällar och helger.
Placeringen direkt intill det centrala torget bidrar till att stärka platsen som planområdets publika
tyngdpunkt. För mer detaljerade gestaltningsprinciper se bilaga ”Viby kvalitetsbok” (Arkitema).
Skolans storlek styrs genom angiven utnyttjandegrad av fastigheten, liksom av högsta byggnadshöjd
(över gata). Placeringen av bebyggelsen inom skolfastigheten styrs och gårdens omfattning säkras
genom att i planen ange vilka ytor som inte får bebyggas.
Skolgården har en sammanhängande yta om cirka 10 200 kvm, en yta som med 600 elever uppnår
kommunens riktvärde om 17 kvadratmeter per barn (genomsnitt alla åldrar F-9). Skolgården sträcker
sig mellan gång/cykelstråket och det befintliga naturområdet i söder, varvid en del av skolgården kan
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ta vara på naturlig topografi och vegetation. På så sätt får skolgården goda förutsättningar att delas in i
såväl hårdgjorda aktivitetszoner som lugnare lekmiljöer och mer naturligt programmerade rekreativa
och/eller utforskande ytor. Förutsättningar finns också för att vid behov dela in gården i zoner för olika
åldrar. Då får alla barn trygg tillgång till olika typer av lek och samvaro.
Tvärs skolgården sträcker sig en yta planlagd som allmän plats för park. Anledningen till detta är de
VA-ledningar som är förlagda här. Av drifttekniska skäl har kommunen valt att låta denna mark vara
allmän plats istället för kvartersmark. Parkområdet kommer praktiskt att utgöra en del av skolgården.
Angiven markanvändning i detaljplanen är S, Skola. För att möjliggöra samnyttjande av skolans
lokaler för aktiviteter som kultur och idrott utanför skolans ordinarie verksamheter ges skolan även
användningen R, besöksanläggning för kultur och idrott.
Förskola

I planområdets sydvästra del möjliggörs en förskola med upp till 8 avdelningar för 160 barn.
Förskolan omfattar en friliggande byggnad i två våningar, men blir en integrerad del av ett
bostadskvarter. Läget är tillgängligt för alla trafikslag, men skyddat från trafikbuller tack vare den
högre bebyggelsen mot Effektvägen.

Konceptskiss förskola och förskolegård. Bilder: Arkitema

Förskolegården drar nytta av den befintliga topografin och på den stora gården finns goda
förutsättningar att bevara delar av den befintliga vegetationen. Förskolegården är cirka 4800 kvm stor.
Med 160 barn uppnås en friyta om 30 kvm per barn. Förskolegårdens tre zoner enligt konceptskiss
ovan är cirka 1600 kvm vardera. Liksom skolgården delas denna in i zoner efter åldrar, aktivitet och
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programmering. Lekzoner och samlingsplatser blir tillgängliga för boende och allmänhet när förskolan
är stängd. Utöver dessa ytor har de boende egna platser för rekreation och samvaro på den egna
gårdsytan. För mer detaljerade gestaltningsprinciper se bilaga ”Viby kvalitetsbok” (Arkitema).
Ny bebyggelse, torg och centrumändamål

Illustration över den nya centrumbildningen. Bild: Arkitema

Centralt i planområdet, som en kärna i den nya bebyggelsen, planeras en mindre centrumbildning i
anslutning till ett nytt torg. Torget är tänkt att fungera som mötesplats både för boende inom
planområdet, för angränsande bostäder och verksamheter. Det innehåller både planteringar, sittmöbler
och en lekplats. Lekplatsen kan med fördel harmonisera med torgets gestaltning och funktion som
offentligt rum.
I anslutning till torget och till utfarten mot Energivägen, möjliggörs större sammanhängande lokaler
för den efterfrågade livsmedelsbutiken. Lokalerna integreras i bostadskvarteret och omfattar dess
nedre plan. Plankartan medger dock centrumändamål i hela byggnaden. Användningen anges som BC
för Bostäder och centrum. Placeringen bedöms vara lämplig sett till varuleveranser och trafikrörelser i
stort. Med direktanslutning till Energivägen belastar leveranser och biltrafik till handeln inte
bostadsområdet i onödan. Med en ny livsmedelsbutik återskapas en viktig målpunkt i Brunna. Kunder
till butiken kommer inte bara att komma från själva planområdet utan även både från bostadsområdena
i öst och verksamhetsområdena i väster. Närheten till det centrala gång- och cykelstråket är av stort
vikt för att tillgängliggöra servicen. Utvecklingen av lokal service anses bärande och i delar av
bebyggelsen runt torget reglerar därför planen att lokaler för centrumändamål ska finnas i angiven
andel av kvarterens bottenvåningar, C2. I övriga delar utmed stråket får centrumfunktioner finnas.
Placeringen kan förhoppningsvis dra folk till torget och skapa liv och rörelse till och genom
stadsdelen. I förlängningen utvecklas ett underlag för den lokala service som ofta etableras runt en
livsmedelsbutik och mindre centrumbildning av denna typ; exempelvis en frisör eller apotek, ett café
eller lunchrestaurang. Även mindre kontorslokaler bedöms kunna efterfrågas som komplement till
verksamhetsområdet och logistikparken i omgivningen i väster.
Lokaler för denna typ av verksamheter och service medges i utvalda lägen runt det centrala torget. För
att säkra flexibilitet inför framtiden medges samma användning också i flerbostadskvarteren i söder,
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där efterfrågan på kompletterande lokaler kan tänkas växa i takt med området. Markanvändningen för
ovan beskrivna funktioner och lägen anges i planen som kombination BC för Bostäder och/eller
centrum, eller BC1 för Bostäder och Centrum får finnas i bottenvåning. Bestämmelsen
centrumändamål kan innefatta kontor.
Hotell, som också ryms inom centrumändamål, ses som ett möjligt inslag i något av centrumkvarteren,
alternativt i planområdets sydostligaste kvarter.
Offentlig service och kommersiell service
Nuläge

Området försåg tidigare Brunna med omnejd med kommersiell service i form av en stormarknad.
Denna stängde och flyttade från området 2017. I dagsläget finns en bilhandel och banor för
padeltennis på platsen. Offentlig service saknas helt. I Brunna finns i övrigt en pizzeria och en kiosk
på Musikvägen. För ett större utbud hänvisas befolkningen till centrala Kungsängen eller andra orter.
Den offentliga servicen i omgivningen utgörs av Brunnaskolan med cirka 300 elever i klass 1–3,
Hagnässkolan med cirka 450 elever i klass 4–9, samt tre förskolor. Närmsta gymnasium finns i
centrala Kungsängen. Delar av fordonsprogrammets undervisning är förlagd till lokaler i Brunna
industriområde.
Förslag

Planförslaget möjliggör utveckling av grundskola, förskola samt lokaler för centrumändamål i syfte att
försörja både planområdet och Brunna som helhet med lokal service och potentiella kontorslokaler.
Funktionerna beskrivs under föregående avsnitt om ny bebyggelse.
Tillgänglighet

Nuläge

Den nuvarande trafik/och angöringssituationen är främst anpassad för biltrafik vilket gör att det är lätt
att angöra i direkt anslutning till byggnadens entré på ett tillgängligt sätt. Dock har platsen låg
tillgänglighet och innebär en osäker miljö för gående och cyklister.
Förslag

Samtliga nya byggnader uppnår riktlinjerna gällande tillgänglighetskrav för lutningar samt tillgänglig
angöring och parkering inom 25 m från entré. Handikapparkering till de nya kvarteren reserveras i
den krans av parkeringar som ligger längs den yttre matargata som omger planområdet. För
byggnaderna som har entréer mot de interna lokalgatorna reserveras handikapparkering som
kantstensparkering på gatan närmast bostaden.
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Solstudie
En solstudie har tagits fram i syfte att visa hur solen, vid olika tider på dagen och året, letar sig in i
stadsdelen, hur skuggeffekter från kvarter och byggnader påverkar angränsande byggnader och öppna
ytor.

Solstudie som avser vårdagjämning (mars), kl 9 till vänster, kl 12 i mitten och kl 15 till höger
.

Solstudie som avser sommarsolstånd (juni), kl 9 till vänster, kl 12 i mitten och kl 15 till höger.

Solstudie som avser höstdagjämning (september), kl 9 till vänster, kl 12 i mitten och kl 15 till höger.
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Trafik och kommunikationer
En trafikutredning samt en analys av trafikalstring har tagits fram (Afry, 2021). Utredningen har
kartlagt nuläget samt utrett om exploateringen kan komma att ge upphov till kapacitetsproblem i
infrastrukturen i närhet till Viby 19:3 och E18, samt om det finns behov av förstärkningar i
infrastrukturen gällande gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik och hållplatser.
Trafikalstring
Nuläge

Gällande detaljplan för handel beräknas fullt utbyggd ha en alstring på cirka 8 000
fordonsrörelser/dygn. (Tyréns, 2020)
Förslag

Beräknat utifrån antal invånare, målpunkter och funktioner antas samma område i den nya
detaljplanen generera 4350 resor per vardag vilket motsvaras av cirka 600 fordon under förmiddagens
maxtimme och 500 under eftermiddagens maxtimme.
Lokalvägnätet
Trafikanalysen (Afry, 2021) visar att föreslagen trafikföring i närområdet kan fungera väl. Vissa
problem kan uppstå för trafiken från Mätarvägen att ta sig ut på Granhammarsvägen samt att trafik på
Granhammarsvägen kan få problem att svänga vänster till Mätarvägen under vissa tider på dygnet.
Analysen visar även att fler bilar väljer Pettersbergsvägen eller Effektvägen för att undvika korsningen
Granhammarsvägen/Mätarvägen.
Påverkan E18
Slutsatsen av trafikalstringen är att detaljplanens tillskott av trafik inte påverkar E18 annat än en
marginell påverkan på kapaciteten för den östgående trafiken. De senaste åren har trafiken på E18 ökat
kraftigt. I trafikmodellen har en lägre ökning om 1% per år antagits. Om den generella ökningen av
trafik på E18 fortsätter kommer det bli kapacitetsproblem oavsett om planförslaget genomförs eller ej.
Kapacitetshöjande åtgärder på motorvägen kan oavsett bli nödvändiga i framtiden.
Gatunät och utfarter
Nuläge

Planområdet omges av de tre vägarna Granhammarsvägen (ansluter till E18, hastighetsreglering 60
km/h), Effektvägen (hastighetsreglering 60 km/h) och Energivägen (hastighetsreglering 40 km/h).
Mätpunkter från Granhammarsvägen och Energivägen visar att det förekommer en del tung trafik
(mellan 4,4% och 11,9 %) som rör sig i området (Tyréns, 2020-04-17).

Befintlig utformning av Granhammarsvägen (till vänster) Effektvägen (mitten) och Energivägen (till höger)

Området saknar i dagsläget ett internt gatunät, men omfattar resterna av körbara parkeringsplatser och
ytor för varutransporter till den före detta stormarknaden. Samtliga funktioner matas via tre utfarter
mot Energivägen. Kommunens Trafik-och tillgänglighetsprogram redovisar satsningar på
trafiksäkerheten i bostadsområdet österut på Artistvägen med bland annat förbättring av gångvägen,
ett arbete påbörjats under 2019. Nästa etapp är planerad att utföras under 2021. Denna väg är en av två
befintliga kopplingar till aktuellt planområde.
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Förslag

Planförslaget tillskapar fyra utfarter till Energivägen. En av de befintliga utfarterna flyttas till nytt
läge, en utfart leder till Effektvägen samt två till Granhammarsvägen (se översiktskarta på
nästkommande sida). Den norra nya utfarten mot Granhammarsvägen förbättrar kopplingarna till det
befintliga bostadsområdet österut med en ny cirkulationsplats vid utfarten till korsningen
Artistvägen/Granhammarsvägen. Cirkulationsplatsen dimensioneras i enlighet med krav på
framkomlighet från Försvarsmakten. En ny cirkulationsplats föreslås även i korsningen
Effektvägen/Energivägen, för att förbättra trafiksäkerheten.
De två nya cirkulationsplatserna dämpar hastigheten på det omkringliggande vägnätet. Energivägens
sektion smalnas av för att skapa ett lugnare gaturum i anslutning till området. Genomfart mellan
områdets södra och norra del är inte möjlig, utan trafik däremellan måste färdas via Energivägen.
Av säkerhets- och framkomlighetsskäl tillåts endast utfart åt höger i den södra anslutningen mot
Granhammarsvägen.
Gatunätet inom planområdet är disponerat med en yttre kommunikationsväg med parkeringsplatser.
Denna löper parallellt med omgivande vägnät som försörjer ett mer finmaskigt nät av smalare
kvartersgator som bidrar till högre trafiksäkerhet och lägre hastigheter i anslutning till både
bostadsbebyggelse och publika funktioner. Flera gator är tänkta att vara enkelriktade, vilket möjliggör
en smalare sektion. Smalare gator syftar även till att sänka hastigheter och bidra till ett intimare
gaturum. Gatunätet illustreras på översiktskartan på kommande sida. Efter översiktskartan redovisas
fyra typsektioner (A-D). Ytterligare gatutyper finns, varav samtliga redovisas med sektionsritningar i
en bilaga till Kvalitetsboken. Samtliga gator uppfyller de krav som finns i Upplands-Bros tekniska
handbok med stöd från VGU och RiBuss. Sektioner på kommande sidor finns i större format i
Kvalitetsboken.
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Karta över områdets gatunät och olika gatutyper. Nya utfarter är markerade med röd cirkel och nya cirkulationsplatser
markerade med grön cirkel. Sektion A-D som är markerade i kartan redovisas i detalj på kommande sidor. Bild: Arkitema
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Föreslagna gatusektioner

Var sektionerna är dragna redovisas i bild på s.29.

Den bredaste gatutypen löper parallellt med de tre stora omgivande vägarna Granhammarsvägen, Effektvägen och
Energivägen och innehåller körväg och rader av tvärställd parkering. Längs den anslutande befintliga cykelbanan och längs
vägbanorna för Effektvägen och Energivägen anläggs planteringar.
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Den nya kommunala gatan i den norra delen som ansluter till Artistvägen i öst har dubbelsidiga trottoarer och plats för
kombination av trädplantering och enkelsidig gatuparkering. Samma gatutyp återfinns även väster om skolgården och vid
utfarter mot söder.
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Längs det mest publika centumstråket, som löper längs skolan och förbi verksamketslokalerna runt torget, reserveras
utrymmet till gående och cyklister för att inbjuda till en attraktiv och trafiksäker miljö för alla åldrar.
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Sektion D är en av områdets smalaste kvartersgata, utformad för i huvudsak enkelriktad angöringstrafik för de boende.

Energivägen och Effektvägen byggs delvis om för att skapa en bättre anpassad och lugnare trafikmiljö
i anslutning till området. Energivägens mittremsa tas bort och sektionen smalnas av. Båda vägarna
dimensioneras för att i framtiden kunna trafikeras av kollektivtrafik. Korsningen mellan de två vägarna
byggs om till en cirkulationsplats med ett körfält, detta för att höja trafiksäkerheten i korsningen.
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Vägsektion över Energivägen.

Vägsektion över Effektvägen.

Parkering, angöring och varumottagning
Nuläge

Den före detta handelsverksamheten angjordes tidigare via tre anslutningar mot Energivägen.
Verksamheterna försågs med parkeringsytor utspridda över fastighetens norra hälft, huvudsakligen
söder om men även väster om byggnadens huvudentré. Färdtjänst och avlämningar har tidigare kunnat
ske framför byggnadens huvudentré. Varumottagning sköttes i huvudsak utmed byggnadens västra och
norra sida. I dagsläget är ytorna till stor del oanvända.
Förslag

Viby 19:3 planeras innehålla cirka 850 bostäder i olika upplåtelseformer. I Upplands Bro kommun
gäller p-normen 1 bilparkering per hushåll för boende i enfamiljshus och 0,8 bilparkeringar per
hushåll för boende i flerbostadshus (inklusive 0,1 gästparkering per hushåll). Parkeringsnormen
innebär att 730 parkeringsplatser för bostäder ska möjliggöras inom området.
Bebyggelseförslaget möjliggör totalt cirka 825 parkeringsplatser för bostäder, skola, förskola och
handel. Generellt ska dessa tillgodoses på egen tomt, alternativt i den “parkeringskrans” som förläggs
på kvartersmark med användning ”Parkering” utmed områdets ytterkant, tillsammans med
parkeringsgarage under några kvarter. I några lägen anläggs boendeparkering på kantstensparkering
utmed allmän gata på ytor som planläggs som kvartersmark för parkering. För byggnaderna som har
entréer mot de interna lokalgatorna reserveras parkering för rörelsehindrade inom lokalgatorna, se
typsektion B nedan. Besöksparkeringar återfinns som kantstensparkering utmed de interna
lokalgatorna i hela stadsdelen.
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Princip för placering av parkeringsplatser. Bild: Arkitema

De gemensamma parkeringsytorna kommer omfattas av en samfällighet tillhörande boende och
verksamhetsutövare. Platserna kommer vara reserverade för boende och ansvaras för av
samfällighetens delägare.
Möjlighet att tillskapa parkering för rörelsehindrade finns inom 25 meters avstånd från bostadsentréer;
på kvartersmark, i garage eller alldeles intill den egna bostaden.
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Angöringsmöjligheter parkering för rörelsehindrade. Bild: Arkitema

Planförslaget är utformat för att uppnå nu gällande krav på parkeringsplatser. För en hållbar
stadsutveckling bör dock ett mer långsiktigt perspektiv tillämpas. En mobilitetsutredning har tagits
fram (CIVIC, 2021) i syfte att belysa i vilken omfattning olika typer av mobilitetsåtgärder på sikt kan
uppmuntra valet av andra färdmedel än bilen och på så sätt minska biltrafiken till, från och inom
området. Det kommer i sin tur minska behovet av parkeringsplatser och därmed frigöra dessa ytor till
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exempelvis mer vegetation i gaturummen. I utredningen analyseras en mängd möjliga åtgärder och
vilka effekter de skulle få. Alla mobilitetsåtgärder passar inte in överallt. Valet av mobilitetsåtgärder
måste vara grundade i förutsättningarna för varje specifikt projekt.
I mobilitetsutredningen föreslås en rad åtgärder uppdelade i områdena transporter, leveranser, service
och information. Här nämns bland annat direktbuss mellan Viby och Kungsängen station, stor
tillgänglighet till laddning av elfordon, bilpool för samtliga boende, samt effekten av att placera
boendeparkering i anläggning en bit från bostaden. Den förväntade reduceringseffekten som varje
åtgärd har fått är en skattning. Den baseras på att mobilitetskonceptet har åtgärder för de viktigaste
områdena i projektet och tar sig an de åtgärdsförslag som förväntas ge störst reducering.
Från planering till byggande av Viby kommer marknaden att utvecklas och kunskapen om framtida
bilinnehav och efterfrågan på mobilitetstjänster kommer att bli tydligare. Inför bygglovshandläggning
behöver därför en uppdaterad mobilitetsutredning biläggas. Utifrån nuvarande bedömning kan en
reducering av minimalt 30 procent på parkeringstalet göras om föreslagna åtgärder införs.
Cykelparkering är en viktig del av parkeringsfrågan i området. Cykelparkering för boende ska lösas
inom fastigheten och redovisas i detalj i samband med bygglov. Även cykelparkering vid lokaler och
verksamheter studeras närmare i senare skede.
Verksamheter

Vid förskolan finns en mindre parkering främst avsedd för personal samt möjlighet till
kantstensparkering. Personalparkeringen är reserverad för 1 bilplats per avdelning.
För grundskolan anläggs cirka 40 parkeringsplatser för personal samt platser för hämtning och
lämning. Personalparkeringen sker främst på östra sidan av skolgården. Hämtning och lämning sker
både på östra sidan och vid cirka fem parkeringsplatser, så kallade ”kiss and drive”, på gatan väster
om skolgården.
För livsmedelsbutiken och övriga verksamheter sker parkering på besöksparkeringar utmed gatan eller
i garaget under kvarteret.
De parkeringslösningar för boende och verksamheter som presenteras i förslaget har även en
flexibilitet i och med att det finns möjlighet till samnyttjande över dygnet av vissa parkeringar.
Gång och cykeltrafik

Nuläge

Längs Granhammarsvägen löper en indragen cykelväg, skyddad av en bredare remsa av vegetation.
Ytterligare ett cykelstråk löper från villaområdet i öster och vidare tvärsöver planområdet i den
mellersta delen och fortsätter sedan mot nordväst. I övrigt saknas trottoarer och cykelvägar inom
planområdet och utmed angränsande vägar. I och med ombyggnationen av Brunna trafikplats har
säkerheten för oskyddade trafikanter förbättrats vid läget för motorvägspåfarten. På sikt föreslås att
gång- och cykelvägen längs med Granhammarsvägen förlängs mot Granhammar och Västra Ryd, samt
kompletteras med gång- och cykelstråk mot Brunna industriområde och Lejondals naturreservat.
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Befintliga gång- och cykelstråk. Källa: Kommunkarta Upplands-Bro kommun

Förslag

Samtliga gator förses med gångbanor. Befintligt cykelstråk genom planområdet förstärks och får en
central roll som sammankopplande länk i hela Brunna. Där inte cykelbana planeras inom området sker
cykling i blandtrafik i körbanan. Övergångsställe anläggs intill cirkulationsplatsen i söder i enlighet
med rekommendationer från trafikutredningen. Studier visar att bussresenärer som stiger av på
Granhammarsvägens östra sida tenderar att helt oskyddat snedda över vägen mot planområdet, istället
för att välja gångtunneln. Möjligheten att komplettera GC-tunneln med ett övergångsställe har
diskuterats men bedöms inte lämpligt, all öst-västlig gångtrafik i detta läge ska således ske skyddat
genom tunneln.

Föreslagna gång- och cykelstråk. Bild: Arkitema (bearbetad av Tyréns)
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Planförslaget har utformats med fokus på säkra skolvägar. Hastigheten bör regleras till 30 km/h inom
hela området, men med hastighetsreducerande åtgärder längs huvudstråken/ de större gatorna.
Merparten av områdets lokalgator leder mot det öst-västliga cykelstråket som ansluter direkt mot
skolan. Mellan skolan och förskolan finns en hastighetssäkrad passage.
Områdets matbutik har entré från det genomgående cykelstråket, som är bilfritt. Parkering finns intill
Effektvägen vilket innebär att besökare till butiken inte måste köra igenom området.
Sammantaget bedöms risken för smittrafik inom området vara låg. Gaturummen utformas med
trottoarer där yngre barn får cykla och för de äldre cyklisterna, som är hänvisade till gatan, hålls
hastigheten nere genom en medveten utformning av miljön intill gatan.
Kollektivtrafik

Nuläge

Planområdet försörjs idag med busstrafik genom linjebuss nummer 558 och 559 som trafikerar
sträckan från pendeltågsstationen i Kungsängen centrum – Livgardet, respektive Kungsängen centrum
- Textilvägen. Busshållplatser finns i båda riktningar intill gång- och cykeltunneln på
Granhammarsvägen samt vid planområdets norra gräns. Bussarna avgår i rusningstid cirka 5 gånger i
timman. Turen till Kungsängens centrum tar 9 min. Med byte till pendeltåg tar resan till Stockholms
central cirka 45 minuter.
Förslag

Ökad befolkning och fler målpunkter ger ett större underlag och förutsättningar för att utveckla
kollektivtrafiken i framtiden. Sett till avstånd till busshållplats ligger alla områdets bostäder och
funktioner väl inom mått för god försörjning enligt Trafikförvaltningens riktlinjer för planering av
kollektivtrafiken. Dagens turtäthet om 15-minuterstrafik i normaltrafik anses också hålla hög standard,
men kan vid behov ökas något. Däremot kommer kapaciteten sett till platser på bussarna som
trafikerar området att behöva ökas i takt med antalet resenärer. Lösningar omfattar längre fordon eller
flera avlastande. Detta diskuteras med Trafikförvaltningen på Region Stockholm. Det längsta
avståndet mellan bostad och busshållplats blir aldrig längre än 400 m fågelvägen, vilket motsvarar
kraven för god kollektivtrafikförsörjning.

Störningar och risker
Buller och vibrationer
Nuläge

Planområdet påverkas av trafikbuller från i huvudsak tre vägar, Granhammarsvägen,
Effektvägen och Energivägen, samt av verksamhetsbuller från angränsande verksamhetsområde. Vid
planområdets norra gräns finns en busshållplats. Då denna inte trafikeras med mer än en busslinje
bedöms den inte ge upphov till lågfrekvent buller eller vibrationer.
Förslag

En utredning av trafik- och verksamhetsbuller vid planerad nybyggnation i området har utförts av
Akustikkonsulten (2021). Nedan beskrivs först buller från trafik, därefter buller från intilliggande
verksamheter. I plankartan har dessa olika bullerkällor vägts samman för att uppfylla bullerkrav för
både trafik- och verksamhetsbuller.
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Trafikbuller

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från trafik, prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden vid fasadmarkörer, 1,5 m
över mark i dBA (Akustikkonsulten, 2021).

Ekvivalenta ljudnivåer från trafik utmed Effektvägen uppgår till 60–65 dBA. Utmed
Granhammarsvägen uppgår de till 57–64 dBA. I de lägen utmed dessa vägar där ljudnivån överskrider
60 dBA ska bostadsbebyggelse utformas med genomgående lägenheter där minst hälften av
bostadsrummen förläggs mot en bullerskyddad sida, alternativt med små lägenheter (högst 35 kvm).
Detta regleras med en generell planbestämmelse på plankartan. De ekvivalenta ljudnivåerna från trafik
utmed Energivägen uppgår till 51–61 dBA. Trafikförordningen medger därmed bostäder utan särskild
hänsyn till planlösning.
En förutsättning för att enbostadshusen i planområdets nordöstra del ska klara riktvärdena avseende
trafikbuller från Granhammarsvägen är att bostäder närmast Granhammarsvägen byggs högre eller
minst lika höga som bebyggelsen i angränsade kvarter mot väster. Detta regleras med en bestämmelse
om skydd mot störning, m3. Bostäderna ska även byggas samman eller på annat sätt, med t.ex. skärm,
säkra en bullerdämpad sida (m1).
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Verksamhetsbuller

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från verksamheter med ny exploatering. Frifältsvärden vid fasadmarkörer, 1,5 m över mark
i dBA – ”Värsta timme” (Akustikkonsulten, 2021).

En förutsättning för att kunna bygga bostäder i nära anslutning till verksamheter, utan att det ska
medföra problem för boende eller omfattande begränsningar för verksamheterna att fortsatt kunna
verka som idag, är att utforma bebyggelsen så att Zon B för industribuller enligt Boverkets allmänna
råd uppfylls. Det innebär att bebyggelse utmed Effektvägen, Energivägen samt den norra
planområdesgränsen förses med villkor om genomgående lägenheter där minst hälften av
bostadsrummen förläggs mot ljuddämpad sida. Detta regleras genom en generell planbestämmelse.
Gällande enbostadshusen längs Energivägen i norr kompletteras denna bestämmelse med m1, som
anger att de ska placeras och utformas så att en bullerdämpad sida skapas. På så sätt säkerställs att
uteplats tillgodoses på den tysta sidan.
En förutsättning för att klara riktvärdena bedöms också vara att bebyggelsen närmast bullerkällorna
längst i norr, i söder, liksom utmed Energivägen ger en skärmande funktion genom att byggas högre
än kvarteren innanför. I dessa lägen begränsas bebyggandets omfattning av både lägsta och högsta
byggnadshöjd. Detta regleras antingen med en höjdangivelse i ett spann, eller genom en bestämmelse
om skydd mot störning (planbestämmelser m4 och m6). I de delar av planområdet där den yttre
bebyggelsens höjd kan ha en signifikant påverkan för ljudnivåer på bakomvarande bebyggelse har
bullerberäkningarna utgått från en lägsta möjlig höjd enligt planförslaget.
Öppningar i bebyggelsen i norra delen av planområdet måste sättas igen med tät skärm av något slag
för att klara kraven för industribuller, vilket regleras med bestämmelse om skydd mot störning (m2).
Skärmens höjd ska motsvara högsta anslutande byggnads fasad. Med en väl genomtänkt
takutformning, som fungerar bullerdämpande, kan det vara möjligt att låta bebyggelsen utmed den
norra gränsen hålla en lägre höjd än anslutande gavelhus, så som det illustreras i illustrationsplanen.
I det större kvarteret längst i sydväst ska av samma anledning byggnader närmast Effektvägen och
Energivägen utföras med sammanhängande fasad, det för att säkerställa en god ljudmiljö för bostäder
och förskolegård innanför. Detta regleras med bestämmelse om skydd mot störning (m5).
De tänkta skolan/förskolorna och dess gårdsytor ligger vända bort från trafikerade vägar
och är skyddade bakom bebyggelse. Det medför att ekvivalenta ljudnivån och maximala
ljudnivån under en maxtimme från trafik beräknas vara lägre än 50 dBA respektive 70 dBA
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på samtliga gårdsytor.
Med anledning av att bebyggelsen närmast angränsande trafikleder och verksamhetsområden på långa
sträckor har en skärmande effekt av avgörande betydelse för kvarteren innanför, ställs också krav på
utbyggnadsordningen. Utifrån ett antal beroenden villkoras startbesked för bostadsändamål i angivna
lägen med att den bebyggelse som skärmar aktuell bullerkälla ska ha färdigställts till en nivå
motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Detta regleras i planen med administrativa
bestämmelser om villkor för startbesked (a1-a4). Beroendena förtydligas i illustration nedan.

Bilden illustrerar de kvarter för vilka startbesked inte ges (ljusrött) förrän skärmande bostadshus färdigställts
till en nivå motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster (mörkrött). Vilken/vilka bostadshus som avses
markeras med pil.

Risken för komfortvibrationer inomhus bedöms som mycket låg då markförhållandena (i huvudsak
urberg) i området är goda.
Radon
Enligt SGU uppskattas radonhalten inom fastigheten i huvudsak ligga inom ett spann på mellan 37-49
kBq /m3. Nivåer mellan 10 – 50 kBq /m3 klassas som normalradon. I fastighetens nordvästra hörn
skattas nivåer upp till 56 kBq /m3. Här ska byggnader radonsäkras.
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Översvämning
Nuläge

Översvämningsrisk vid befintligt scenario (Tyréns 2021).

Enligt skyfallsmodellering utförd av Tyréns (2021) rinner den största delen av skyfallsvattnet från
planområdet till lågpunkterna vid gångtunnlarna vid planområdesgränserna. De blir fyllda med
vattendjup mellan 1 till 1,7 m vid skyfall beroende på gångtunnel. För de två gångtunnlarna som ligger
öst och väst om planområdet stannar vattnet i dessa lågpunkter. För den gångtunneln som ligger sydöst
om planområdet, vid korsningen mellan Effektvägen och Granhammarsvägen, fylls tunnel till en viss
nivå och sen rinner vattnet vidare till den dagvattendamm som finns mellan Granhammarsvägen och
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:647. Flödet till dammen från gångtunneln blir ca 740 l/s enligt
modellresultat för befintligt scenario.
Det kan samlas upp till 0,45 m vatten vid lastkajen vid den gamla Coop byggnaden enligt modellen.
Andra mindre vattenansamlingar skulle uppstå på den stora parkeringen inom planområdet.
En del av skyfallsvattnet från nordvästra delen av planområdet rinner till en lågpunkt som finns vid
fastigheten Viby 19:9, där Församlingen Arken ligger. Denna fastighet skulle översvämmas vid skyfall
enligt simuleringarna. När denna lågpunkt fylls rinner vattnet vidare till lågpunkten inom
modellområdet vid diket.
Förslag

Resultatet från skyfallsmodelleringen (2021) visar att planområdet överlag inte är sårbart vid skyfall
då planområdet ligger högt uppströms i avrinningsområdet. Det finns inte några större känsliga
lågpunkter vid befintlig bebyggelse inom planområdet. Framtida strukturplan och höjdsättning som
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har studerats är väl genomtänkt och terränganpassad så att vattnet vid skyfall kan rinna utan att orsaka
skador på de framtida byggnaderna. Detta baserat på antaganden att marken inom kvartersmark ligger
högre än gatorna och inte skapar lutning ner mot byggnader. Framkomlighet inom planområdet med
fordon säkerställs med den planerade höjdsättningen förutom en mindre del (ca 4 meter) av
vändplatsen öster om skolan där den maximala vattennivån överstiger 0,3 m. Vattnet leds till
gångtunnlarna vid planområdesgränserna där vattnet kan ansamlas utan att orsaka någon skada.
Det kumulativa skyfallsflödet ökar inte till nedströmsliggande områden efter exploatering i jämförelse
med befintligt scenario. Det maximala skyfallsflödet ökar dock till nedströms belägna områden i
jämförelse med befintligt scenario. Det ökade maximala flödet beror på en ökad hårdgjörning som
orsakar ökade vattenhastigheter. Förslag för ytlig hantering av skyfall har tagits fram med angiven
volym. Det bedöms att föreslagna åtgärder kommer att göra att skyfallssituationen nedströms
(inklusive Gröna Dalen) inte försämras efter exploatering av planområdet.
Framkomlighet för räddningsfordon till planområdet kan vara begränsad på grund av stora
vattensamlingar på Granhammarsvägen söder om planområdet. Detta problem finns dock redan i
nuläget och det kommer inte att försämras med de planerade åtgärderna för skyfallshantering.
För att säkerställa en avrinning som inte skadar bebyggelsen i den norra delen av
området, samt avhjälpa översvämningsrisken norrut kan ett dike placeras utmed den norra
plangränsen. Diket klarar att avbörda flödet som avrinner från norr om planområdet.
Utrymme för diket säkerställs i plankartan genom bestämmelse n3.
Skred och erosion
Befintlig topografi och befintliga jordlager innebär att det inte bedöms finnas några ras- och
skredrisker inom fastigheten med dagens förhållanden. Detta innebär att geotekniska åtgärder inte är
nödvändiga för att erhålla tillfredsställande säkerhet mot skred eller ras.
På stor del av fastigheten finns jordlager som inte är sättningsbenägna. Vid den miljötekniska
undersökningen påträffades dock lera i ett mindre område inom fastighetens nordvästra del och enligt
den geologiska kartan kan det förekomma lera i fastighetens allra mest sydöstra del.
Risk

Nuläge

En riskutredning har upprättats av Tyréns (2021-03-12) för att utreda vilka riskkällor som kan påverka
fastigheten Viby 19:3, beräkna individ- och samhällsrisk, samt redovisa vilka eventuella
riskreducerande åtgärder som krävs för att bebygga området i enlighet med planförslaget.
Effektvägen är sekundär transportled för farligt gods. Energivägen samt Granhammarsvägen (aktuell
sträcka) är ej rekommenderade transportleder för farligt gods men har inkluderats baserat på
Länsstyrelsen i Stockholms riktlinjer. Riskutredningen har visat att det på Effektvägen,
Granhammarsvägen och Energivägen transporteras farligt gods och att risken förknippad med dessa
transporter bidrar till planområdets individ- och samhällsrisk. Det största riskbidraget utgörs av
olyckor som leder till utsläpp av brandfarliga gaser (ADR-klass 2) och brandfarliga vätskor (ADRklass 3). Intill planområdet finns det även en drivmedelstation (St1) som bidrar till planområdets
risknivå.
Utöver transportlederna omfattar utredningen även angränsande drivmedelstationen på Energivägen.
Utredningen identifierade även verksamheterna Fresenius Kabi (råvarutillverkning), Air Liquide
(glastillverkning) och Livgardet (Försvarsmakten) som potentiella riskkällor att studera.
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Förslag

För att risknivåerna inom planområdet ska bli acceptabelt låga har ett antal skyddsåtgärder föreslagits.
Om dessa införs i detaljplanen visar riskutredningen att planerad bebyggelse är lämpad för ändamålet
med hänsyn till risken för dessa olyckor. Skyddsåtgärderna sammanfattas i tabell nedan.

Angivet skyddsavstånd till Effektvägen regleras genom bostadskvarterens placering i planen. Övriga
åtgärder regleras med bestämmelser om skydd mot störning.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Dagvattnet föreslås anslutas till det kommunala ledningsnätet med tre till fyra anslutningspunkter. En
anslutningspunkt i nordväst, en till två i mitten av planområdet och en i sydöst.
I bilden nedan presenteras en konceptuell systemlösning av dagvattenhantering för planområdet.
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Planskiss konceptuell dagvattenhantering för planområdet efter exploatering (Strukturplan från Arkitema Architects 2021-0324 och höjder från Skanska 2021-03-23). Bearbetad av Tyréns 2021.

Inför granskning av planförslaget har höjdsättningen av allmän plats detaljerats genom en
förprojektering, bland annat avseende avrinning av dagvatten och för att precisera ytor för
dagvattenhanteringen i området.
Dagvattenutredningens resultat och föreslagna lösningar för den norra respektive södra delen av
planområdet sammanfattas nedan. Utformningsexempel återfinns i dagvattenutredningen.
Norra planområdet
Dagvatten från den norra delen av planområdet avleds mot Skarven. Exploatering inom planområdet
innebär att föroreningsbelastning mot Skarven minskar vilket ökar möjligheterna för Skarven att
uppnå MKN. De positiva miljöeffekterna är en konsekvens av förändrad markanvändning med en
större andel grönytor vilket kommer att minska avrinning från området jämfört med idag. Vid
tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i det norra planområdet, baserad på Upplands-Bros
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kommuns dagvattenriktlinjer, ökar de positiva effekterna på recipienten ytterligare vid
dimensionerande regn. Marken höjdsätts för att underlätta avrinning från hårdgjorda ytor mot grönytor
för rening innan avledning till kommunalt dagvattennät.
Flödet mot det allmänna ledningsnätet i norr minskar också utan särskilda flödesutjämnande åtgärder.
Minskningen beror på förändrad markanvändning och ny höjdsättning som begränsar avrinning mot
norr. Även om ingen fördröjning krävs är det dock viktigt att takvatten inte ansluts direkt till ledning, i
enlighet med kommunens riktlinjer.
Kvartersmark

Mindre dagvattenåtgärder kan vidtas för att möta syftet med kommunens ambition att rena och
fördröja 20 mm nederbörd. Dagvatten som uppstår på kvartersmarken kan tas om hand i olika typer av
grönytor för infiltration. Byggrätternas utformning regleras till stora delar med e-tal som begränsar
markens utnyttjande med en högsta utnyttjandegrad per fastighetsarea. Detta möjliggör utrymme där
dagvatten kan hanteras på kvartersmark. Förgårdsmark planeras vidare för de flesta kvarter inom
planområdet.
Allmän plats

Gatumarken höjdsätts så att avrinning från hårdgjorda ytor leds mot träd i skelettjord som bör
utformas med nedsänkt öppet täcklager av genomsläppligt material.
Grönytor/infiltrationsstråk för dagvattenhantering säkerställs i plankartan genom
egenskapsbestämmelsen ”dagvattenhantering”.
Södra planområdet
Den södra delen har delats in i delområden på grund av aktuell höjdsättning. Typ av
dagvattenhantering som föreslås för respektive delområde presenteras i dagvattenutredningen. Ytor
markerade för infiltrationsstråk och underjordiska magasin i planskissen ovan på s. 44 bör med
marginal kunna omhänderta dagvatten från anslutande ytor.
Dagvatten från den södra delen av planområdet avleds mot Görväln. Förändrad markanvändning i den
södra delen innebär både ökade flöden mot ledningsnät och föroreningsbelastning mot Görväln. I den
södra delen är det därför viktigt att rening och flödesutjämning fungerar effektivt över tid för att inte
påverka Görvälns status samt orsaka översvämning av ledningsnätet. Funktionen över tid kan
säkerställas genom kontinuerlig tillsyn och drift vilket kan uppnås genom att huvudmannen för VA har
huvudansvar över de gemensamma anläggningarna.
Kvartersmark

För att minska på ytbehovet för rening och flödesutjämning av dagvatten på den allmänna platsmarken
utformas kvartersmarken med så mycket grönt som möjligt. Avrinning från hårdgjorda ytor avleds till
de gröna ytorna för rening innan anslutning till allmän gata. LOD bör även tillämpas på parker, torg
och skola/förskola. Vid dimensionerande regn bräddar dagvatten från dessa reningssystem via
bräddbrunnar mot gemensamma underjordiska magasin för flödesutjämning innan anslutning till det
befintliga dagvattennätet.
Byggrätternas utformning regleras till stora delar med e-tal som begränsar markens utnyttjande med en
högsta utnyttjandegrad per fastighetsarea. Detta möjliggör stora ytor där dagvatten kan hanteras på
kvartersmark. Förgårdsmark planeras vidare för de flesta kvarter inom planområdet.
För förskolekvarteret i det södra planområdet finns en planbestämmelse (n1) om att minst 50% av
markytan ska vara genomsläpplig. För de delar av förskole- och skolkvarteren som i nuläget har
naturlig vegetation finns planbestämmelse (n2) om att befintlig vegetation och markens naturliga
karaktär ska bevaras på minst 20% av ytan.
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Planbestämmelsen f5 tillämpas i delar av det södra planområdet (där behovet av LOD är större än i
norra planområdet) och reglerar att tak ska utformas så att minst 50% av takvattnet rinner av mot
infiltrerande kvartersmark.
Allmän plats

De gemensamma anläggningarna på allmän platsmark ska delvis bestå av infiltrationsstråk som
dimensioneras för att rena 20 mm nederbörd från anslutande reducerad area. Flödesutjämning kan
även ske i infiltrationsstråken som utformas med extra reglervolym och strypt utloppsledning.
Dagvatten som avleds mot skelettjord för rening bräddar till underjordiska magasin för
flödesutjämning. Magasinen dimensioneras för att även utjämna ökade flöden från kvartersmarken.
Grönytor/infiltrationsstråk för dagvattenhantering säkerställs i plankartan genom
egenskapsbestämmelsen ”dagvattenhantering”.
För rening av dagvatten från lokalgator, som inte kan avrinna mot infiltrationsstråk, föreslås träd i
skelettjord som utformas enligt samma princip som för det norra planområdet. Gatumarken ska
höjdsättas så att avrinning från hårdgjorda ytor leds mot skelettjord som utformas för att omhänderta
20 mm nederbörd.

Vatten och avlopp
I planområdet finns huvud-VA-ledningar som ansluter från Energivägen och löper genom
planområdet.
Kapaciteten i spillvattennätet för ledningar och pumpstationer nedströms planområdet är i dagsläget
fullgod.
Den del av planområdet som är bebyggd idag har spillavlopp anslutet med självfall. Den obebyggda
delen kommer att lutas mot sydöst. Spillvattenhanteringen bör därmed kunna lösas med självfall mot
befintliga spillvattenledningar utan pumpstationer.
Befintliga huvud-VA-ledningar som passerar Viby kommer att behöva utökas på grund av de nya
flöden som tillkommer genom planförslaget. Omfattningen studeras inför antagande av detaljplanen.

Värme
Planområdet är anslutet till nät för fjärrvärme.

El, tele, bredband
Planområdet är genom befintlig bebyggelse och liksom tidigare verksamheter försörjt genom etablerat
nät för el, tele och bredband.
En dialog har förts med E-on gällande kapaciteten i elnätet och behov av nya transformatorstationer.
För att säkerställa elkapaciteten inom planområdet möjliggörs tre för området väl fördelade och från
allmän plats tillgängliga elnätsstationer. Angiven markanvändning är E1, Elnätsstation. Ytan får en
dimension om minst 10 *10 meter.
Diskussion förs med Skanova om att flytta de nu lufthängda ledningarna längs delar av Energivägen,
samt inom Viby 19:3.

Avfall
Planen ska i enlighet med kommunens avfallsplan (2018) möjliggöra ett flexibelt och användarvänligt
insamlingssystem för avfall. Olika bostadskvarter i planområdet kräver olika lösningar för
avfallshantering.
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Flerbostadshus ska ha soprum inom byggnaden eller närliggande sophus vid farbar väg för tunga
transporter. Inom samtliga flerbostadshus ska det inrymmas källsortering av restavfall (brännbart
avfall), matavfall, tidningar och förpackningar, genom lösning som godkänns av kommunen
Samtliga enbostadshus planeras ha möjlighet till egna sopkärl, detta gör att sopbilar kommer att ha
möjlighet att kunna trafikera samtliga gator i området. Småhus ska ha plats för två fyrfackskärl (för 8
avfallsfraktioner) som ska ställas ut vid vägen inom max 3 meter från angöringsplats för
hämtningsfordon. I de lägen där boendeparkering sker med kantstensparkering framför småhusen
kommer avståndet att bli mellan 5 – 10 meter.
För småhusen ska samtliga boende ha tillgång till källsortering av restavfall (brännbart avfall),
matavfall, tidningar och förpackningar, genom lösning som godkänns av kommunen.
Planerad avfallshantering skall tillse att sophantering vid fastigheter kan utföras tillfredställande och
regler i avfallsföreskrifter följs. Framkomligheten för både hämtningsfordon och hämtningspersonal
ska beaktas. Planens gator har utformats för att följa de krav som ställs för tunga transporters
framkomlighet och sophämtning kan därmed ske med genomfart så att både vändning vid vändplan
och backning kan undvikas.
Inom planområdet tillskapas ett antal vändplatser. Endast vändplatsen vid skolan är dimensionerad för
sopbil, övriga vändplatser har undantagits från detta krav i Upplands-Bros tekniska handbok då de inte
har fastigheter med sophämtning mot gatan.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvenser
I behovsbedömningen som genomförts görs bedömningen att genomförandet av planen inte medför
risk för betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som påverkas och som behöver arbetas vidare
med är buller, risk och dagvatten. Dessa hanteras i separata utredningar.
Buller
Bullersituationen och erforderliga åtgärder beskrivs under rubrik Buller och vibrationer på s. 32.
Risk
Aktuella riskkällor och erforderliga åtgärder beskrivs under rubrik Risk på s. 36.
Luftkvalitet
En utredning av luftkvalitet har gjorts inom ramen för planarbetet (Tyréns 2021-03-24). Inget reglerat
ämne bedöms överskrida MKN (miljökvalitetsnormer) eller MKM (miljökvalitetsmål). För oreglerade
ämnen, i detta fall olika komponenter av VOC (lättflyktiga organiska föreningar), bedöms inga ämnen
överskrida skattade lågriskhalter. Bedömningen blir att lukt för planområdet kan uppkomma vid
enstaka tillfällen men att risken för att praxis (2 % av tiden) överskrids bedöms som låg. Planförslaget
som sådant bedöms inte innebära en sådan ökning av trafik och innehåller inte heller sådana
funktioner att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att påverkas negativt för sin omgivning.
Naturmiljö
Eftersom de omfattande och idag hårdgjorda parkeringsytorna omvandlas till bostadsgårdar,
trädgårdar och gator som kantas av träd, ökar mängden grönytor totalt och sprids ut över ett större
område. Därmed stärks de gröna värdena lokalt, samtidigt som planområdet förbättras som länk i
spridningsvägarna mellan grönområden i området.
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Dagvatten
Exploatering inom planområdet innebär att föroreningsbelastning mot Skarven minskar vilket ökar
möjligheterna för Skarven att uppnå MKN. De positiva miljöeffekterna är en konsekvens av förändrad
markanvändning.
Vid tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i det norra planområdet, baserad på Upplands-Bros
kommuns dagvattenriktlinjer, ökar de positiva effekterna på recipienten ytterligare vid
dimensionerande regn.
Flödet mot det allmänna ledningsnätet i norr minskar med ca 50 % utan särskilda flödesutjämnande
åtgärder. Minskningen beror på förändrad markanvändning och ny höjdsättning som begränsar
avrinning mot norr.
Vid tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i södra delen av planområdet påverkas inte Görvälns
nuvarande status negativt av exploateringen. Beräknade föroreningsmängder efter exploatering och
rening är i samma storleksordning som dagens belastning från planområdet.
Åtgärder för flödesutjämning av dimensionerande 20-årsregn uppnår kommunens riktlinjer om att inte
belasta ledningsnätets kapacitet.
Dagvatten från den södra delen av planområdet avleds mot kommunalt ledningsnät som i sin tur
ansluter till aktivt markavvattningsföretag. Då ingen direkt anslutning sker till
markavvattningsföretagets vattenanläggning krävs ingen formell tillståndsansökan inom ramen för
detta planärende.
Vidtagna åtgärder för flödesutjämning innebär att exploatering inom planområdet inte kommer att ge
ökade flöden mot markavvattningsföreget, jämfört med idag, vid dimensionerande regn.
Föreslagna åtgärder kommer att möta Upplands-Bro kommuns avsikter med dagvattenhantering vid ny
bebyggelse.
Gemensamma anläggningar (magasin för flödesutjämning) för dagvattenhantering på allmän
platsmark ger tydlig ansvarsfördelning till huvudman som på så vis kan säkerställa god funktion
genom kontinuerlig tillsyn och drift.
Sammanvägt innebär planförslaget en förbättring i jämförelse med nuvarande markanvändning.

Konsekvenser för verksamhetsområdet
En konsekvensanalys för Brunna verksamhetsområde har tagits fram av Tyréns AB (2021) i syftet att
utreda eventuella intressekonflikter och positiva synergieffekter som kan uppnås av samlokaliseringen
av den planerade bostadsutvecklingen och det angränsande verksamhetsområdet.
Resultatet belyser bland annat en potentiell intressekonflikt gällande tunga transporter förbi
planområdet, främst på Mätarvägen. Dessa riskerar att upplevas som störande för boende, eftersom de
sker även under tidiga morgnar samt nattskift. Ett antal verksamheter bedöms även ha en
omgivningspåverkan av sådan sort som eventuellt kan upplevas som störande. Återkommande
klagomål på störningar från boende riskerar att innebära försämrade möjligheter att bedriva
verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan. Delar av detaljplanerna för verksamhetsområdet
innehåller inga begränsningar avseende störning. Vid antagande av detaljplan för Viby 19:3 bedöms
risken för etablering av verksamheter med stor omgivningspåverkan minska. Detta eftersom
tillståndsprövning och handläggning av anmälningar om nya verksamheter behöver ta hänsyn till
nuvarande förhållanden.
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På andra verksamheter har ett större befolkningsunderlag och en mer stadsmässig bebyggelse en klart
positiv inverkan. Att området är aktivt nästan dygnet runt ger möjlighet till ett större
marknadsunderlag för exempelvis restauranger, barer och caféer. Ett större utbud av lokal service, i
form av både handel, lunchrestauranger och förskola, men också möjligheten till arbetsnära boende,
skulle utgöra en ny kvalitet för både arbetsgivare och anställda i verksamhetsområdet. Variationen av
verksamhetsutövare och lokaler till överkomliga priser kan bidra till en spännande mångfald av
aktörer och dessutom ge möjligheter för kultur- och föreningsliv att etablera sig. Dessutom kan ett
större befolkningsunderlag bidra till ökade möjligheter för utökad turtäthet för kollektivtrafiken vilket
skulle utgöra en kvalitet också för verksamhetsutövare och deras anställda.
Planförslaget har tagit höjd för en viss utvecklingspotential för befintliga verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser
En målsättning vid utformning och kommande projektering av allmänna platser och anläggningar är
att kommunens driftskostnader ska kunna hållas nere. Planområdets fördelaktigt flacka terräng och
geotekniska förhållanden gör att extraordinära lösningar kan undvikas. Ett ledningssystem med
självfall kan åstadkommas och behov av pumpstationer minimeras.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har utvecklingen av Brunna flera fördelar. Att förtäta centralt i
Brunna innebär dels ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. Fler bostäder ger dels ett ökat
skatteunderlag för kommunen. En ökad befolkning och en ökad befolkningstäthet ger därtill ett större
underlag för handel och annan service i centrala Brunna, vilket i sin tur kommer leda till fler
arbetstillfällen och öka den ekonomiska aktiviteten vilket i förlängningen avspeglas på
boendekvaliteten och fastighetsvärdena på orten. En större variation av boendetyper innebär att
Brunna öppnas för fler målgrupper än i dag då småhusen dominerar. Invånare i alla åldrar och i olika
familjekonstellationer breddar underlaget ytterligare.
För aktörer i verksamhetsområdet finns värden i den ökade möjligheten för anställda att hitta boende
nära arbetet, liksom kvaliteten i att arbetsplatsen som sådan befinner sig i ett rikare sammanhang, med
både offentlig och kommersiell service i närområdet, lunchrestauranger, dagligvaruhandel och
förskola/skola.

Sociala konsekvenser
Med ett större befolkningsunderlag möjliggör planförslaget bland annat återskapandet av den lokala
servicen i Brunna, samtidigt som utbudet av bostäder och boendetyper ökar på orten. En rad nya
mötesplatser och målpunkter tillskapas runt både centrumverksamheter och den planerade skolan med
tillhörande kultur- och idrottsverksamheter. Lokal service underlättar vardagslivet på orten och gör
befolkningen mindre beroende av andra kommundelar, vilket i sin tur kan minska bilresandet.
Utvecklingen av en blandad stadsdel i Brunnas mitt kan bidra till att övriga delar förs samman med
nya stråk och rörelsemönster som sammanstrålar i planområdets nya målpunkter. En blandad
bebyggelse med både bostäder, skolverksamheter, handel och arbetsplatser bidrar till rörelse vid olika
tider på dygnet och ökar också tryggheten i området.

Barnkonsekvenser
En barnkonsekvensanalys togs fram inför att planens samrådsförslag slutfördes (Ramböll, 2020) i
syfte att identifiera och analysera vilka konsekvenser som detaljplaneförslaget får för barn och unga,
både i närområdet och de som kommer bo och vistas i området efter färdigställandet av platsen. Vidare
syftar utredningen till att föreslå åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna, samt för att stärka
de positiva konsekvenserna.
Utredningen lyfter bland annat att planområdets befintliga vegetation är svårtillgänglig, varför det ses
positivt att den kan bevaras och lyftas fram, exempelvis som del av skol- och förskolegård. Det
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konstateras att det idag råder brist på målpunkter för barn och unga inom området, något som
planförslag förändrar genom både bostäder, skola och andra offentliga rum. För att styrka detta
ytterligare bör skolans lokaler vara öppna och tillgängliga för aktiviteter utöver ordinarie verksamheter
och tider. Större idrottsplatser och grönområden finns inom räckhåll. Nya rörelsemönster ställer krav
på trygga och säkra gång- och cykelvägar både inom och utanför planområdet, inte minst i relation till
de större vägar som avgränsar planen idag. Särskilt nämns att passagen över Granhammarsvägen i
höjd med busshållplatsen måste göra trafiksäker.
Planens struktur med rörelser, stråk och gröna ytor för lek och rekreation har utvecklats med fokus på
barn och unga, deras olika behov i olika åldrar. Vikt har fästs vid trygga rörelser och tillgängliga
platser med olika karaktär. Belysning och siktlinjer är andra viktiga delar av utformningen för att de
gemensamma rummen ska vara trygga platser för både pojkar och flickor, gamla och unga.
Skolområdena tillgängliggörs efter skoltid. Torget rymmer både lek för mindre barn som
möbleringsgrupper för unga, vuxna och äldre.
Vidare anses föreslagen variation i utbud av bostadsformer- och storlekar vara positivt ur ett
barnperspektiv då det främjar social mångfald i området. Barn och ungdomar kan med fördel
involveras i processen framöver, exempelvis vid detaljutformning av någon av stadsdelens nya platser.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd
Granskning
Antagande KF
Laga kraft för detaljplanen
Fastighetsbildning
Byggstart allmänna anläggningar
Preliminär byggstart kvartersmark för skola och förskola
Preliminär byggstart kvartersmark för enskilt bebyggande
Start finplanering allmänna anläggningar

kvartal 3 2020
kvartal 3 2021
kvartal 4 2021
kvartal 1 2022
kvartal 1 2022
kvartal 4 2022
kvartal 3 2023
kvartal 3 2023
kvartal 2 2024

Etappindelning
Planområdet kommer att byggas ut i fem etapper enligt skedesplan (Planbeskrivningen kommer att
kompletteras med skedesplanen inför antagandeskedet). Eventuella justeringar eller avsteg från
skedesplanen ska godkännas skriftligen av både kommunen och exploatören. Huvudprincipen för
utbyggnaden inom varje specifik etapp är att VA, gator och cirkulationsplatser ska färdigställas till
AG-nivå (asfaltsgrus) av kommunen innan arbeten med kvartersmark påbörjas i syfte att säkerställa
tillgänglighet och säkerhet under övrig utbyggnad. Efter det att allmän platsmark är utbyggt till AGnivå kan exploatören påbörja utbyggnad av kvartersmark för skola, förskola och enskilt bebyggande.
Kommunen iordningställer finplaneringen för allmän platsmark efter det att kvartersmarken är
utbyggd.
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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Allmän plats GATA, GÅNGVÄG, CYKELVÄG, GÅNGVÄG OCH CYKELVÄG UNDER MARK,
CIRKULATIONSPLATSER OCH TORG

Kommunen ansvarar för projektering, utbyggnad och finplanering av samtliga allmänna anläggningar
inom planområdet och kommunen blir huvudman för all allmän platsmark. Exploatören finansierar all
utbyggnad av allmänna anläggningar exklusive utbyggnad av VA enligt exploateringsavtal.
Det är kommunen som är huvudman för all allmän platsmark men det är exploatören eller den som
förvärvat kvartersmarken för skola med användningsbestämmelsen ”S” som utför drift och underhåll
för parkområdet inklusive markutrustning på allmän platsmark PARK som ligger mellan
skolområdena med användningsbestämmelsen ”S”. Detta regleras i separat avtal med kommunen.
Allmän plats PARK

Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för dagvatten inom de områden som
utgörs av allmän platsmark med ändamål PARK inom planområdet. Kommunen blir huvudman för
dessa anläggningar. Exploatören finansierar utbyggnaden för dessa anläggningar enligt
exploateringsavtal.
Kvartersmark för enskilt bebyggande

Exploatören ansvarar för genomförande av detaljplanen inom områden som är utlagda som
kvartersmark för bostadsändamål, skola, förskola och delar av kvartersmark för parkeringsändamål.
Ansvaret omfattar kostnader såväl som ansvar för det fysiska genomförandet. Exploatören ansvarar för
utbyggnad och drift av enskilda gator och andra anläggningar inom kvartersmark som kan vara
behövliga för den planerade bebyggelsen.
Kommunen ansvarar för genomförande av detaljplanen inom övriga områden som är utlagda som
kvartersmark för parkeringsändamål i enlighet med nedanstående bild. Ansvaret omfattar kostnader
såväl som ansvar för det fysiska genomförandet. Kommunen ansvarar för utbyggnad av
parkeringsplatserna.
Parkeringsplatserna som kommer att ligga på kommunalägd kvartersmark kommer att hyras ut till
exempelvis samfälligheter och inte enskilda privatpersoner vilka i sin tur hanterar administrationen av
respektive parkeringsplats. Det är kommunen som har ansvar för drift som snöröjning medan
hyresgästen har ansvar för parkeringsövervakning samt andra parkeringsregler. Detta kommer att
regleras i separat avtal med kommunen.
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Illustration över parkeringar efter ägoförhållanden.

Kvartersmark för annat än enskilt bebyggande

Ledningshavaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom områden i detaljplanen utlagda
med bestämmelsen E, Elnätsstation. Exploatören finansierar och samordnar med ledningshavare.
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Avtal

Planavtal

Planavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören som reglerar kostnads- och
ansvarsförhållande för arbetet med detaljplanen.

Exploateringsavtal

Senast i samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal att tecknas mellan
kommunen och exploatören. En extern framtagen utbyggnads- och driftkalkyl kommer att ligga som
grund för kostnaderna för utbyggnad av allmän platsmark samt driftkostnaderna. Kostnaderna för
utbyggnad av allmän platsmark kommer att regleras i exploateringsavtalet. Avtalet reglerar följande:
•

•
•

Ansvars- och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen. Huvudprincipen för
kostnadsfördelningen är att exploatören bekostar samtliga kostnader för exploateringens
projektering och genomförande upp till kalkylerat maxbelopp som framgår i
exploateringsavtalet.
Villkor för projektering, utbyggnad och finplanering av allmänna anläggningarna inom
planområdet. Huvudprincipen är att kommunen ansvarar för projektering, utbyggnad och
finplanering av allmänna anläggningar inom planområdet.
Villkor för fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för förrättningskostnader, tider och tillträden.

Avtal om ledningsrätt

Frågan om ledningsrätter inom området hanteras mellan ledningshavaren och fastighetsägaren direkt.
Ledningsägarens krav på skyddsavstånd behöver följas.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägoförhållanden
I planområdet ingår följande fastigheter:
Viby 19:3, ägs av Genova Viby Fastighet AB
Viby 19:18, ägs av Upplands-Bro kommun
Brunna 5:1, ägs av Upplands-Bro kommun
Fastighetsbildning
Generellt

Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna
prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om bildande av
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara behövliga för
detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga Lantmäteriet efter
ansökan.
Allmän plats

Kommunen blir huvudman för allmän plats GATA, GÅNGVÄG, CYKELVÄG, GÅNGVÄG OCH
CYKELVÄG UNDER MARK, CIRKULATIONSPLATSER, TORG SAMT NATUR och
fastighetsbildning behöver ske för att kommunen ska få åtkomst till vissa områden. Genom
fastighetsreglering avses allmän platsmark från exploateringsfastigheten VIBY 19:3, som ägs av
Exploatören, överföras till fastigheten VIBY 19:18 som ägs av Kommunen. Överenskommelsen om
fastighetsbildning kommer att regleras genom exploateringsavtalet. Kommunen ansvarar för att
inlämna ansökan till Lantmäteriet. Kommunen bekostar nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder för att
säkra åtkomsten till allmän platsmark för gata, gångväg, cykelväg, gångväg och cykelväg under mark,
cirkulationsplatser, torg samt natur.
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Kvartersmark (bestämmelse E)

Inom områden utlagda med bestämmelsen E i plankartan kan frågan om ledningsrätt prövas på
initiativ av ledningshavaren. Områdena bildar lämpligen självständiga fastigheter genom avstyckning
eller genom bildande av fastighet genom ledningsrättslagen.
Kvartersmark för enskilt bebyggande

Med stöd av planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter. Genom
avstyckning avses kvartersmark från VIBY 19:18, som ägs av Kommunen, avstyckas till en ny
styckningslott som överlåts till Exploatören. Avstyckningen kommer att regleras genom
exploateringsavtalet. Kommunen och Exploatören ansvarar gemensamt för att inlämna ansökan till
Lantmäteriet. Kostnaderna för åtgärden betalas med hälften vardera av Kommunen och Exploatören.
Med stöd av planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter. Genom
avstyckning avses kvartersmark från VIBY 19:3, som ägs av Exploatören, avstyckas till en ny
styckningslott som överlåts till Kommunen. Avstyckningen kommer att regleras genom
exploateringsavtalet. Kommunen och Exploatören ansvarar gemensamt för att inlämna ansökan till
Lantmäteriet. Kostnaderna för åtgärden betalas med hälften vardera av Kommunen och Exploatören.
Servitut och övriga rättigheter

U-områden föreslås i samtliga gator på kvartersmark (Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar) för att säkra plats för detta.
Det åligger respektive fastighetsägare inom kvartersmark att informera sig om befintliga ledningsrätter
och träffa överenskommelse med respektive ledningsägare om bildandande, ombildande eller
upphävande av ledningsrätter, stationer eller liknande som kan påverkas i samband med genomförande
av byggnation. Fastighetsägaren ombesörjer och bekostar eventuella förrättningsåtgärder som krävs
för detta.
Övriga servitut och gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark som på grund av Detaljplanens
genomförande måste bildas, ombildas eller upphävas ombesörjs och bekostas av respektive
fastighetsägare.
Det åligger Kommunen att inom allmän platsmark informera sig om befintliga ledningsrätter och
träffa överenskommelse med respektive ledningsägare om bildandande, ombildande eller upphävande
av ledningsrätter, stationer eller liknande som kan påverkas i samband med genomförande av
byggnation. Kommunen ombesörjer och Exploatören bekostar eventuella förrättningsåtgärder som
krävs för detta.
Övriga servitut inom allmän platsmark som på grund av Detaljplanens genomförande måste bildas,
ombildas eller upphävas ombesörjs av Kommunen och bekostas av Exploatören.

Detaljplan för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001

Planbeskrivning

36 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 - UN 20/0301-10 Yttrande om detaljplan för Viby (Viby 19:3) Nr 2001 : KS 15_0583-146 Planbeskrivning granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001 764899_1_1

Sida 57 av 61

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Karta över fastighetskonsekvenser

Tekniska frågor
Teknisk försörjning
Kommunen upplåter utrymme för ledningarna inom allmän platsmark. Planen medger utrymme för tre
elnätstationer, för vilka mark är avsatt på plankartan. Dessa anläggs invid gata så att åtkomst till dem
säkerställs. Markåtkomst för elnätstationer kan lösas med fastighetsbildning, bildande av ledningsrätt
eller avtalsnyttjanderätt. Hur detta genomförs avgörs av ledningsägaren tillsammans med Exploatören.
Elnätstationer ägs normalt av ledningsägaren.
De ledningshavare som har ledningsrätter inom området är IP Only, Skanova, Eon, STOKAB och
Kommunen.
För flytt av ledningar inom Avtalsområdet åligger det Kommunen att påkalla detta till ledningsägaren.
Ledningsägaren ombesörjer därefter ledningsflytten på Exploatörens bekostnad.
Kommunen ansvarar även för all erforderlig flytt och omläggning av befintliga va- och
dagvattenledningars anslutning till Avtalsområdet och som uppstår till följd av utbyggnad av allmänna
va- och dagvattenanläggningar inom Avtalsområdet. Detta bekostat av Kommunen.
Området försörjs idag till delar av fjärrvärme. Hur området kommer att försörjas ska utredas vidare.
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan.
Parkering
Parkeringsbehovet för bostäderna med mera ska lösas enligt kommunens parkeringsnorm som den
anges i tillhörande trafikutredning till detaljplanen eller motsvarande dokument vid tidpunkten för
genomförandet av Detaljplanen.
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Majoriteten av parkeringsplatserna inom detaljplanen kommer att lösas på exploatörsägd kvartersmark
medan det kommer att finnas parkeringsöar omgiven av gatumark inom detaljplanen som är
kommunalägd kvartersmark.
Parkeringsplatserna som kommer att ligga på kommunalägd kvartersmark kommer att hyras ut till
exempelvis samfälligheter och inte enskilda privatpersoner vilka i sin tur hanterar administrationen av
respektive parkeringsplats. Det är kommunen som har ansvar för drift som snöröjning medan
hyresgästen har ansvar för parkeringsövervakning samt andra parkeringsregler. Detta kommer att
regleras i separat avtal med kommunen.
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten- och avlopp
dras till fastighetsgräns. Det kommer att vara möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avloppsnät i
gräns till kvartersmark.
El, tele, bredband
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning, detta skall ske i samråd
med ledningsägare. Detta bekostas av exploatören. Vid anläggningsarbeten inom allmän platsmark,
ska ledningsägare för el-, tele- och fiberoptikledningar erbjudas möjlighet till samförläggning.
Avfall
Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt
omhändertagande på sätt som kan godkännas enligt kommunens gällande regler vid tidpunkten för
genomförande av Detaljplanen.
Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och godkännas av kommunens
avfallsenhet.
Under byggnationen ska exploatören med hänsyn till befintlig teknik och god ekonomi källsortera
sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage.
Markföroreningar
Inom de delar av planområdet där marken behöver saneras innan byggande får ske, ska sanering
utföras i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning.
Inom kvartersmark är det respektive fastighetsägare som ansvarar och finansierar sanering i den
omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser.
Inom allmän platsmark är det Kommunen som ansvarar och exploatören som finansierar sanering i
den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens
bestämmelser.
Buller
Exploatören ansvarar vid utbyggnaden av kvartersmark för att utföra erforderliga bullerskyddsåtgärder
inom planområdet så att Detaljplanens planbestämmelser uppfylls.
Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om det vid utgrävning eller annat arbete skulle
påträffa fornlämning som inte tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen.
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Geoteknik
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar utförs.
Radon
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändig radonundersökning utförs. Exploatören
ansvarar för att byggnader radonsäkras på de ställen där det behövs.
Dagvatten
Kommunen ska bygga ut dagvattensystem så att de nivåer på reningskrav som redovisas i
dagvattenutredningen för VIBY 19:3 uppfylls. Huvuddragen för dagvattenhanteringen är att
höjdsättningen på allmän platsmark gata och kvartersmark gata följs. Om det är nödvändigt för
hanteringen av dagvatten ska det finnas skelettjordar och dagvattenmagasin på allmän platsmark.
Genom dessa åtgärder förbättras kvaliteten på dagvattnet jämfört med utan åtgärderna.
Exploatören ansvarar för att dagvattenhantering sköts under byggskedet. Under byggskedet ska
exploatören följa Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten.
Arbetsmiljö
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras.
Parterna ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande gällande exempelvis,
arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. Ytor för logistik ska samordnas mellan parterna.
Exploatören ska samordna för en god arbetsmiljö. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan (APDplan) ska tas fram. Exploatören 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
Kommunen skall avgränsa arbetsområdet inom allmän platsmark för skydd av tredje man och ansvara
för säkerhet och god ordning inom detsamma.
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet inom kvartersmark för skydd av tredje man och ansvara för
säkerhet och god ordning inom detsamma. Trafikanordningsplaner söks hos Kommunen.
Höjdsättning
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000.
Grundläggning
Grundläggning av byggnader
I områden med morän eller berg kan normala byggnader och andra konstruktioner grundläggas direkt
på terrasserad markyta utan förstärkningsåtgärder. Bottenplattor kan utföras som platta på mark.
Inom områdena med lera och svallade sediment bedöms grundläggning med pålar vara nödvändigt för
byggnader med två- eller fler våningsplan. Envåningsbyggnader (lätta byggnader) bör i stor
utsträckning kunna grundläggas på befintlig jord eller uppfyllnad. Bottenplattan skall normalt utföras
fribärande vid pålade byggnader. Källare eller andra byggnadsdelar under grundvattennivån skall
utfördas med vattentäta konstruktioner.
Grundläggning av hårdgjorda ytor
I områden med morän eller berg kan gator, vägar och andra hårdgjorda ytor med normal överbyggande
utföras utan förstärkningsåtgärder, med beaktande av terrassens tjälfarlighet.
Inom lerområdet bedöms att uppfyllnader lika med eller mindre än 1 meter kan utföras utan
markförstärkning eller lättfyllnad om dessa ytor utförs och höjdsätts så att de tål mindre
marksättningar utan att funktionen försämras. Inom dessa områden bör endast lätta byggnader,
grundlagda utan pålar uppföras. För uppfyllnader större än 1 meter i områden där lermäktigheten
överstiger cirka 5 meter bör markförstärkning ske.
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Ekonomiska frågor
Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks av exploatör hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Inför
bygglovskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar utförs.
Lantmäteriförrättning
Kommunen och Exploatören ansvarar gemensamt för att inlämna ansökan till Lantmäteriet inom det
som i detaljplanen utgör kvartersmark för parkeringsändamål. Kostnaderna för åtgärden betalas med
hälften vardera av Kommunen och Exploatören. Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av
allmän plats enligt vad som anges i avsnittet ”Fastighetsbildning” ovan. Upplands-Bro kommun svarar
för förrättningskostnaderna i denna del.
Plankostnader och plangenomförande
Exploatören ansvarar för planläggningskostnader i enlighet med framtaget planavtal. Kostnader för
exploatering och nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering kommer att regleras i
kommande exploateringsavtal. Principerna kommer att regleras i exploateringsavtal mellan
fastighetsägare och kommunen.
Avgift för vatten och avlopp
Exploatören ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
El och tele m.m.
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla mm debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos
respektive leverantör.
Byteslikvid
Byteslikvid för kvartersmark regleras genom bytesavtal.
Driftkostnader
Planens genomförande medför ökade driftkostnader och avskrivningskostnader för kommunen. De
driftkostnader som uppstår för kommunen uppskattas till följande:
• Drift av gator inkluderande vintervägunderhåll samt belysning på allmänna platser inom
planområdet, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar.
• Drift av VA-anläggningar, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar.
• Drift och skötsel av parkmark inkluderande dagvattenanläggningar, årligt belopp avseende
fullständiga anläggningar.
• Beloppen i utbyggnads- och driftkalkylen är pris- och riskjusterade till en tidpunkt då
kommunen bedöms ha byggt ut samtliga allmänna anläggningar.
Beloppen redovisas i utbyggnads- och driftkalkylen (Planbeskrivningen kommer att kompletteras med
utbyggnads- och driftkalkylen inför antagandeskedet).

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. För all kvartersmark är dock
genomförandetiden fördröjd med sju månader för att möjliggöra start av kommunens åtaganden inom
allmän platsmark.

Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1
januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande.
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Medverkande i projektet
Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av Plan- samt Mark och
Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med Arkitema arkitekter, Tyréns AB
och Genova Property Group.
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.
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Inledning

1.1 Vinjett
Följande områden är prioriterade områden för Utbildningsnämnden:
1.
2.
3.
4.

Kunskapsresultaten
Trygghet, ordning och studiero
Attraktiva läroplatser
Barn- och elevplatser i fristående verksamheter

Beslut har fattats om att förskolan Ekhammar som har sin verksamhet i tillfälliga
paviljonger ska flytta över verksamheten till den nybyggda förskolan Ringblomman.
BEAM som är en satsning på barn/elever med annat modersmål fortsätter. Satsningen
pågår med stöd av Skolverket i tre år och omfattar förskola, grundskola, fritidshem,
gymnasium och vuxenutbildning.
Regeringen har beslutat att de nationella proven endast ska genomföras i skolår 3, på
grund av pandemin.
Under hösten 2020 startades två kommungemensamma resursgrupper (särskilda
undervisningsgrupper). Under våren 2021 har en tredje gruppen startats upp.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola,
barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem
samt kostenhet.
Verksamheterna är till stora delar obligatoriska och omfattas av nationella styrdokument
som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och
allmänna råd.
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer med
ansvar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje
område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer.
Verksamhetschef för förskolan har under våren varit vakant. Utbildningschefen har
gjort en genomlysning av organisationen för att se om den kan effektiviseras. Ett beslut
i den riktningen är att verksamhetscheferna ersätts med två avdelningschefer, en per
nämnd.
Nämnden ansvarar för att ge godkännande för fristående förskolor och har även
tillsynsansvar för dessa. Utbildningsnämnden är huvudman för den kommunala
verksamheten. Nämnden har även ett ansvar som hemkommun för alla barn och
ungdomar som bor i kommunen, som valt en fristående skola eller en skola i annan
kommun.
Utbildningskontoret har en utbildningsavdelning som ger stöd åt verksamheterna. Inom
organisationen finns också kommunens kostenhet och resursenheten som ansvarar för
modersmålsundervisning och central elevhälsa.
Nämndens verksamheter sysselsätter cirka 900 anställda, inklusive tidsbegränsade
anställningar.
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Volymer enligt budget respektive år:
2021

2020

2019

Pedagogisk omsorg,
nattomsorg

8

8

15

Pedagogisk omsorg,
dagbarnvårdare

44

37

37

Familjer som besöker
öppna förskolan

70

70

70

Upplands-Brobarn i
förskolor

2 014

2 014

1 970

Upplands-Broelever i
grundskolor

4 329

4 179

4 025

U-bro elever i
grundsärskola
U-bro barn i fritidshem

60

56

56

1 680

1 569

1 488

1.3 Viktiga händelser under året
Utbildningskontoret har genomfört en översyn och effektiviserar organisationen
När verksamhetschefen för förskolan valde att gå vidare till ett nytt uppdrag i en annan
kommun, påbörjades en översyn av utbildningskontorets verksamhet. Målet var att
skapa en effektivare organisation som på ett bättre sätt kan möta dagens och
morgondagens utmaningar. Det systematiska kvalitetsarbetet ska prioriteras så att alla
barn och elever får den utbildning som de har rätt till. Under hösten kommer förskola
och grundskola att organiseras under en avdelningschef. Avdelningschefen ersätter
verksamhetschef förskola och verksamhetschef grundskola och gymnasieskola.
Kommungemensam satsning för barn och elever med annat mode rsmål
Den påbörjade satsningen som omfattar samtliga skolformer med fokus på barn/elever
med annat modersmål fortsätter det här och nästa år, med stöd av Skolverket. Syftet är
att ge elever med annat modersmål än svenska bättre förutsättningar. Det har gjorts en
kartläggning som ligger till grund för en handlingsplan. Nu ska alla insatser i
handlingsplanen förverkligas. Pandemin har tyvärr stört en del i tidschemat men olika
insatser har påbörjats i förskolan, grundskolan, (gymnasiet och vuxenutbildningen).
Förskola
I januari 2021 togs den helt nybyggda förskolan, Ringblomman i bruk i centrala
Kungsängen. Utbildningsnämnden har därför beslutat att flytta över barnen från
förskolan Ekahmmar som bedrivs i paviljonger. Kontrakt för paviljongerna sträcker sig
till årsskiftet 2020-2021.
Jensen Education startade sin förskoleverksamhet höstterminen 2021. Idag finns det
lediga platser i förskolan på såväl kommunala som fristående förskolor. I Bro kommer
det att finnas drygt hundra förskoleplatser lediga i mitten på höstterminen.
Förskolan har som andra verksamheter påverkats mycket av pandemin. Flera förskolor
har tillämpat så kallade "husvikarier". Husvikarierna får en tidsbegränsad anställning på
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en förskola, vilket gör att andelen "springvikarier" har minskat. Att minska andelen
springvikarier minskar även risken för smittspridning. Tyvärr så har den lösningen visat
sig bli relativt dyr.
Grundskola
Kommunen växer och antalet elever i grundskoleålder ökar. Samtidigt ser vi att det
finns skolenheter som har färre elever när höstterminen 2021 startar. Råbyskolan har
minskat antalet elever från 340 elever till 289 elever. Även Finnstaskolan har minskat
med cirka 50 elever. Generellt är det skolorna i Bro som tappar flest elever. Den största
anledningen till att skolorna i Bro tappar elever samtidigt som antalet elever i
kommunen ökar är att Jensen Education har etablerat en ny skolenhet i kommunen.
Höstterminen 2021 har Jensen Education grundskola med verksamhet till och med
skolår 3 (150 elever). Om ett år öppnar de även mellan- och högstadium. Även andra
fristående förskolor och skolor har fått tillstånd att driva verksamhet i kommunen. Det
gör att andelen elever i fristående verksamhet ökat och kommer att öka, vilket är ett
prioriterat politiskt mål.
Under höstterminen 2020 startade två kommungemensamma resursgrupper (särskilda
undervisningsgrupper) för elever i behov av särskilt stöd. Under vårterminen 2021
startade en tredje grupp.

1.4 Covid-19 effekter
Våren 2021 har präglats av Covid-19. Restriktioner har gjort att sjukfrånvaro hos såväl
barn/elever som personal har varit betydligt högre än normalt. Det har även gjorts
åtgärder för att minska smittspridning och trängsel som påverkat verksamheten. Alla
former av större sammankomster och resor har tagits bort.
Många möten har skett digitalt vilket har utvecklat den digitala kompetensen hos
medarbetare. Covid-19 har tagit stort fokus och mycket tid i anspråk. Det ordinarie
utvecklingsarbetet har till viss del fått stå tillbaka. Fokus har varit på att upprätthålla en
bra verksamhet samtidigt som myndigheternas olika restriktioner och
rekommendationer har följts. Alla enheter har jobbat aktivt med riskbedömningar och
gjort lokala anpassningar i syfte att minska trängsel och smittspridning. I perioder har
man tvingats att reducera förskoleverksamhet till att endast omfatta de vårdnadshavare
som har samhällsviktiga uppdrag.
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Helårsprognos
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 22 711 tkr per 2021-08-31.
Utbildningsnämnden prognostiserar överskott med 1 000 tkr för helåret
Pedagogisk verksamhet
Verksamheten består av barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-tid) och ersättning för
barn inom pedagogisk omsorg. Antalet barn är färre än budgeterat i pedagogisk omsorg
+400 tkr. Resultatet för nattomsorgen beräknas till -1 400 tkr p.g.a. högre kostnader än
budgeterat. Översyn pågår om framtida driftsformer för verksamheten.
Förskola och Öppen förskola
Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli ca 45 färre till antalet än budget. Färre
utbetalda förskolersättningar innebar ett överskott på 4 500 tkr.
Åtgärdsplan för budget i balans har upprättats för 2 förskoleenheter. Åtgärdsplanerna
bifogas till Utbildningsnämnden.
Enligt beslut ska Ekhammar förskola läggas ned. Avvecklingen får till följd att enheten
inte kan bedrivas ekonomiskt effektivt i år, underskottet beräknas till -500 tkr
Grundskola/Fritidshem
Upplands-Brobarn i grundskola/fritidshem beräknas bli ca 20 fler till antalet än vad som
budgeterats. Fler utbetalda skolpengar innebar ett underskott med -1 800 tkr.
Tilläggsbeloppet för nyanlända och SVA beräknas gå med 3 900 tkr i överskott p.g.a.
färre nyanlända än budgeterat.
Tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd beräknas kosta -4 000 tkr mer än
budget.
Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning och
modersmålsundervisning. Verksamheten beräknas gå med -5 000 tkr i underskott.
Enheten arbetar för att effektivisera verksamheten.
Åtgärdsplan för budget i balans har upprättats av 7 grundskolerektorer. Åtgärdsplanerna
bifogas till Utbildningsnämnden.
Trots åtgärdsplan är prognosen att Tjustaskolan går med -900 tkr i underskott, vilket
även är fallet med Bergaskolan -600 tkr.
Grundsärskola
För grundsärskolan redovisas ett överskott med 6 000 tkr p.g.a. färre mottagna elever än
budgeterat
Gemensam verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning,
administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett
överskott med 800 tkr p.g.a. vakanser och allmän återhållsamhet med övriga kostnader.
3.3.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Verksamheterna har tom juli erhållit 3 997 tkr i statsbidrag för höga sjuklönekostnader.
Kostnad för vikarier och skyddsutrustning redovisas till 3 810 tkr tom augusti. För juli
utfick inget statsbidrag och vi räknar inte med några utbetalningar för resten av året.
Totalt sett har Covid-19 inte inneburit några negativa ekonomiska effekter.
Utbildningsnämnden, Tertialrapport 2 2021

12(14)

37 Tertialrapport 2 2021 Utbildningsnämnden - UN 21/0006-1 Tertialrapport 2 2021 Utbildningsnämnden : Tertialrapport 2 2021 Utbildningsnämnden

3.4 Sociala investeringsfonden
Redov
isat
tom
20210
8

Projek
t start

Projek
t slut

Budge
t hela
projek
tet

År

År

Netto

Netto

Skola för mig

2020

2022

3 195

1 826

2 226

3 195

0

Upplands-Bro modellen

2020

2021

4 700

2 756

3 750

4 700

0

7 895

4 582

7 895

0

Projekt
(tkr)

Sum m a

Progn
os
2021

Progn
os för
projek
tet

Prognosa
vvikelse
hela
projektet

Netto

Netto

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet Skola för mig syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och
stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan. Genom att kompensera
ojämlika levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt
ska projektet bidra till positiva förändringar för barnen.
Projekt Upplands-Bromodellen ska bidra till ökad trygghet, ordning och studiero med
målet att alla elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen.

3.6 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2020

Redovisat
202108

Budget 2021

Kvar av
budget 2021

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Larm och säkerhet

1 271

0

1 271

1 271

600

0

600

600

Inventarier och utrustning
förskolor och skolor

2 500

0

1 090

2 500

1 410

IKT-satsningar förskolor och
skolor

3 500

0

612

3 500

2 888

85

0

4

85

81

500

0

228

500

272

8 456

0

1 934

8 456

6 522

Projekt

Inventarier till nya
paviljonger

Utomhusmiljö förskolor och
skolor
Modernisering av kök,
utrustning
Sum m a

Investeringsredovisningsprognos
Total
budget

Förbrukat
tom 2020

Prognos
2021

Budget
2021

Kvar av
budget
2021

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Larm och säkerhet

1 271

0

1 271

1 271

0

Projekt

Inventarier till nya paviljonger

600

0

600

600

0

Inventarier och utrustning förskolor
och skolor

2 500

0

2 500

2 500

0

IKT-satsningar förskolor och skolor

3 500

0

3 500

3 500

0

Utomhusmiljö förskolor och skolor

85

0

85

85

0

Modernisering av kök, utrustning

500

0

500

500

0

8 456

0

8 456

8 456

0

Sum m a
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3.7 Kommentarer investeringsredovisning
IKT-satsningar
Implementering av modern teknik och IKT-verktyg i våra förskolor och skolor.
Inventarier och utrustning
Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar hos
förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
Larm och säkerhet
Förskolor och skolor investerar i nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.
Modernisering av kök
Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från mottagningskök till
tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.
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