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Verksamhetsberättelse
2019 Kultur- och fritidsnämndenbeskriveroch följer
upp nämndensverksamhetför år 2019.
Uppföljningenav nämndenspolitiska mål och uppdragvisar att nämndentill
stor del uppfyller sinamål för året.I uppföljningenav det ekonomiska
resultatetgörsbedömningenatt nämndenuppnåtten god ekonomisk
hushållning.Nämndenskostnaderuppgick till 93,6 mkr och intäktertill 7,3
mkr. Kultur- och fritidsnämndenredovisarett resultatpå 1 956 tkr varav500
tkr skalämnaskvar för sistaåretav projektetWe Empowermer medelfrån
socialainvesteringsfonden
och 1 400 tkr till minskade
komponentavskrivningar.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse
2019Kultur- och fritidsnämnden

Ärendet
Nämndenhar för 2019antagitnya mål medtillhörandeindikatorerför
verksamhetenmed trygghet,valfrihet och jämställdheti fokus.
Alla skavaratryggai nämndensverksamheter.
Kommuninvånarnas
intresseområden
skastyra utbudetför en aktiv
fritid inom Kulturskolansområde.
Nämndensverksamheterskavarajämställda.
Upplands-Bro är en kommunsom ger platsför kommuninvånarnaoch för
medarbetare.
Nämndensverksamheterär viktig för kommunensattraktionskraft
och kommuninvånarnas
livskvalité. Två storaprojekt, dennya sporthalleni
Kungsängenär påbörjadoch Aktivitetsparkeni Råbyär nu klar.

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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Ekonomisk analys
Kultur- och fritidskontorets resultat för helåret visar ett överskott med
1 956 000 kr.


Överskott i kapitaltjänstkostnader med 1 400 000 kr tack vare översyn
av komponentavskrivning.



500 tkr ska lämnas för år 3 av We Empower.



Ökade intäkter beror på bidraget från Trygghetsutskottet till Trygg
sommar samt stadsbidrag för lovaktiviteter.

Långtidssjukskrivning och vakanta tjänster
Det har varit svårigheter med att beräkna lönekostnader för flera
långtidssjukskrivningar samt vakanta tjänster som har varit svåra att rekrytera.
Förening och anläggning

Oförutsatta kostnader som uppstått under året och som har hanterats inom ram.


Utrangering av Lillsjöns friluftsgård på drygt 245 tkr. På grund av att
fastigheten totalförstördes i brand 2018.



Lokalkostnader som inte förankrades och på grund av uppsägningstid
gav en merkostnad av 350 tkr.



Läckage i ammoniakrör på Kungsängen IP orsakade omkostnader på
cirka 400 tkr.

Ett urval av händelser under året
• För att tillgängliggöra kultur- och fritidskontorets verksamheter har samtliga
medarbetare genomfört en gemensam utbildning i inkludering och HBTQ.
• Dubbelmordet i Bro har påverkat alla verksamheter med efterföljande
trygghetsskapande arbete.
• Utveckling av Kulturwebben har genomförts med bland annat ett gemensamt
nyhetsbrev, biljettförsäljning och mätfunktioner.
• After school - lässtimulerande eftermiddagsverksamhet för ungdomar. Med
stöd från Kulturrådet är verksamheten igång med mycket lyckat resultat i såväl
Kungsängen som Bro.
• I februari lanserades streamingtjänsten Cineasterna på bibliotekets hemsida.
Tjänsten gör det möjligt för bibliotekets användare att gratis streama
långfilmer.
• I samarbete med Brandkåren Attunda bjöds 1300 barn på Larmet - en
föreställning med musik, dans och teater som handlade om brandsäkerhet,
sjövett med mera.
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• Kulturskolan firade sitt 60-årsjubileum med en festdag för elever och
anhöriga. Scenframträdanden, pyssel, Pokemonturnering, dansquiz och mycket
annat.
• Teaterföreställningen Harry Potter och de vises sten framförs. Deltar gör
seniorteatern 65+ och teaterelever 10-12 år. Ett samarbete med Kulturskolan
och förebyggande enheten för äldre.
• Offentliga arrangemang har haft 3732 st besökare vid 112 tillfällen.
Tematiskt har föreställningar och aktiviteter bland annat handlat om trygghet
och social- och ekologisk hållbarhet. Framgångsrika exempel är
Ungdomstalkshow kring kultur och demokrati, konsert om kvinnors rock- och
blueshistoria, interaktiv barndansföreställning och samarbete med
Naturskyddsföreningen och kommunekologer.
• Bioverksamheten i Kulturhuset invigd. Den lokala föreningen UMTS är
upphandlad för driften och verksamheten sker i samverkan med
Kulturavdelningen.
• Konsthallen har haft drygt 10.000 besökare under året. Årets tema var textil
konst och hantverk.
• Flera samarbeten kring skogsröjning har påbörjats men arbetet med att
tillgängliggöra kulturmiljöer har delvis fördröjts på grund av den omfattande
fastighetsskötseln av Kvistaberg.
• Film- och musikdagar för alla åldrar arrangerades på Lillsjön med
kommunens sommarjobbare.
• En välbesökt och lyckad interaktiv föreställning med dans på Rösaring.
Genomfördes av Upplands-Bros Kommunkoreograf i samverkan med
kommunens Kulturmiljöansvarige.
• Deltagandet i Kungsfesten och Fest i Byn.
• Sommarlovsaktiviteter bekostat av statsbidrag.
• Bro:n flyttar in till Brohuset.
• JobBron- jobbmässan och projektet Trygg-sommar.
• Nya konstgräsplaner på Kungsängens IP - med extra läckagesök och
reparation.
• Aktivitetsparken i Bro invigdes i september.
• Sommarsimskola - både inomhus och utomhus för första gången.
• Simhallen blev certifierad för att få genomföra Fysisk aktivitet på recept.
• Påbörjan av byggandet av ny sporthall i Kungsängen
• PEP-dag i simhallen. Första simhallen i Sverige som genomfört detta.
Generation PEP i samarbete med Aktivitet Sverige
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Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp är barn och unga. En
välfungerande verksamhet har positiv påverkan på barn och ungas möjlighet
till en uppväxt med god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Verksamhetsberättelse år 2019 Kultur- och fritidsnämnden
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Ekonomistaben
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Nämnden har för 2019 antagit nya mål med tillhörande indikatorer för verksamheten
med trygghet, valfrihet och jämställdhet i fokus.




Alla ska vara trygga i nämndens verksamheter.
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom
Kulturskolans område.
Nämndens verksamheter ska vara jämställda.

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för kommuninvånarna och för medarbetare.
Med ny organisation från årsskiftet finns utrymme för utveckling och stöd. En tydligare
struktur för kommuninvånarna och olika samverkanspartners. Nämndens verksamheter
är viktig för kommunens attraktionskraft och kommuninvånarnas livskvalité. Två stora
projekt, den nya sporthallen i Kungsängen är påbörjad och Aktivitetsparken i Råby är
nu klar.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör
på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens
trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten.
Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta
områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling,
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så
som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och
offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och
kommunens fyra fritidsgårdar.
Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90
medarbetare fördelat på stab, kulturavdelningen men bibliotek, kulturskola och
kulturscen samt fritidsavdelningen med förening och anläggning, simhall och unga.
Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila
samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för
alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men
med koncentration till Kungsängen och Bro.
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1.3 Verksamheten i siffror
2019

2018

2017

Nämndens nettokostnader

84 975

82 440

73 083

Nämndens budgetavvikelse

1 956

684

498

Antal månadsavlönade personer

78

75

65

Varav antal tillsvidareanställda personer

69

66

58

1.4 Viktiga händelser under året
• För att tillgängliggöra kultur- och fritidskontorets verksamheter har samtliga
medarbetare genomfört en gemensam utbildning i inkludering och HBTQ.
• Dubbelmordet i Bro har påverkat alla verksamheter med efterföljande
trygghetsskapande arbete.
• Utveckling av Kulturwebben har genomförts med bland annat ett gemensamt
nyhetsbrev, biljettförsäljning och mätfunktioner.
• Biblioteksverksamheten har drabbats hårt på grund av vattenskada i Kulturhuset och
ombyggnationen av i Brohuset. Besöks- och utlåningssiffror samt
programverksamheten har sjunkit drastiskt.
• After school - lässtimulerande eftermiddagsverksamhet för ungdomar. Med stöd från
Kulturrådet är verksamheten igång med mycket lyckat resultat i såväl Kungsängen som
Bro.
• I februari lanserades streamingtjänsten Cineasterna på bibliotekets hemsida. Tjänsten
gör det möjligt för bibliotekets användare att gratis streama långfilmer.
• Novelltävlingen pågick mellan januari och mars. 33 bidrag lämnades in av 34
deltagare.
• Ett antal välbesökta programpunkter har genomförts - Ebba Witt-Brattström, Henrik
Berggren, Clara Henry, Lena Einhorn med flera.
• I samarbete med Brandkåren Attunda bjöds 1300 barn på Larmet - en föreställning
med musik, dans och teater som handlade om brandsäkerhet, sjövett med mera.
• Kulturskolan firade sitt 60-årsjubileum med en festdag för elever och anhöriga.
Scenframträdanden, pyssel, Pokemonturnering, dansquiz och mycket annat.
• Fem feriearbetare åkte runt på äldreboenden och dagligverksamheter för att underhålla
med musik och sång.
• Teaterföreställningen Harry Potter och de vises sten framförs. Deltar gör seniorteatern
65+ och teaterelever 10-12 år. Ett samarbete med Kulturskolan och förebyggande
enheten för äldre.
• Föreställningen Nötknäpparen framförs. En stor produktion med dans, instrumental,
teater och sångelever. Två skolföreställningar och en kvällsföreställning.
• Offentliga arrangemang har haft 3732 st besökare vid 112 tillfällen. Tematiskt har
föreställningar och aktiviteter bland annat handlat om trygghet och social- och
ekologisk hållbarhet. Framgångsrika exempel är Ungdomstalkshow kring kultur och
Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2019
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demokrati, konsert om kvinnors rock- och blueshistoria, interaktiv
barndansföreställning och samarbete med Naturskyddsföreningen och
kommunekologer.
• Bioverksamheten i Kulturhuset invigd. Den lokala föreningen UMTS är upphandlad
för driften och verksamheten sker i samverkan med Kulturavdelningen.
• Även Kulturscens verksamhet blev drabbad av Kulturhusets vattenskada (workshops,
stickcaféer, slöjdsalong, Öppna förskolan med mera). I Bro drabbas verksamhet i
Konstkuben och Verkstaden på grund av bygget av Trygghetscenter.
• Konsthallen har haft drygt 10.000 besökare under året. Årets tema var textil konst och
hantverk.
• Flera samarbeten kring skogsröjning har påbörjats men arbetet med att tillgängliggöra
kulturmiljöer har delvis fördröjts på grund av den omfattande fastighetsskötseln av
Kvistaberg.
• Film- och musikdagar för alla åldrar arrangerades på Lillsjön med kommunens
sommarjobbare.
• En välbesökt och lyckad interaktiv föreställning med dans på Rösaring. Genomfördes
av Upplands-Bros Kommunkoreograf i samverkan med kommunens
Kulturmiljöansvarige.
• Deltagandet i Kungsfesten och Fest i Byn.
• Sommarlovsaktiviteter bekostat av statsbidrag.
• Bro:n flyttar in till Brohuset.
• JobBron- jobbmässan och projektet Trygg-sommar.
• Nya konstgräsplaner på Kungsängens IP - med extra läckagesök och reparation.
• Aktivitetsparken i Bro invigdes i september.
• Sommarsimskola - både inomhus och utomhus för första gången.
• Simhallen blev av med statsbidraget; avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass efter
att ny regeringsbudget valdes, vilket resulterade i 1,2 miljoner i uteblivna intäkter.
• Simhallen blev certifierad för att få genomföra Fysisk aktivitet på recept.
• Påbörjan av byggandet av ny sporthall i Kungsängen
• PEP-dag i simhallen. Första simhallen i Sverige som genomfört detta. Generation PEP
i samarbete med Aktivitet Sverige

Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2019
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2

Mål och resultat

I det här avsnittetredovisasnämndensmåluppfyllelseför 2019.Måluppfyllelsen
bedömsgenomresultatetav framtagnaindikatorer.För de indikatorerdär man i
nämndbudgeten
beslutatom ett målvärdebedömsmåluppfyllelsenutifrån detta,för de
sominte har ett målvärderedovisastrend,det vill sägaförbättring/försämringjämfört
medtidigareår.
Målet uppfyllt:
Målet delvis uppfyllt:
Målet ej uppfyllt:

Övergripande mål:
2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla
skeden

Nämndmål:
2.1.1 Alla ska känna sig trygga i nämndens verksamheter

Kommentar

Kontoretarbetardagligdagsmed att skapaen trygg platsför vårakommuninvånare.
Våra verksamheterhar högt trygghetsfokusoch vi vet att bra aktiviteter för våra
invånareskapartryggheti samhället.Det finns dock en del bristeri möjlighetenatt
bemannai denutsträckningsom verksamhetenbedömerfullgod.
Biblioteket har under2019engageraten fritidspedagogsom har jobbati Bro
bibliotek undereftermiddagarna
och en trygghetsvärdsom har jobbat i Bro
bibliotek underkvällarna.Dennasatsninghar burit frukt, antaletincidenterhar
minskatmarkanti Brohuset.
Våren2019startadeprojektet"After school"som riktar sig till barni åldrarna914 år. Sedannågraår tillbaka har biblioteketblivit en platsför barni den åldern,
och biblioteketsöktepengarifrån Kulturrådetför projekt som aktiverarbarnen
och stimulerarderasskapandeförmåga.
LäsaÄger i Upplands-Bro, ett projekt som riktar sig till skoleleversom är
inskrivnai fritidsverksamheteni tre av kommunensgrundskolor.Projektetgår ut
på att befintlig fritidspersonalläserhögt på fritids för barnensom är där. Det är
tänkt som ett läsbefrämjandeoch språkstimulerande
projekt som sträckersig
över ett läsåri pilotprojektet.
Sommarboken:läsprojektarrangerades
undersommarenför barni åldern8-12
år.
Biblabajken:sommarjobbande
ungdomartrampadebiblioteketscykelkärra
mellanbadplatser,lekplatseroch aktivitetsparkeroch lånadeut böckeroch
berättadeom biblioteketsverksamhet.
Biblioteksvisningarför SFI och SVA (K omvux)
Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2019
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Bokpresentationer för SVA-grupp. Fem tillfällen. Gruppen besöker biblioteket
och får bokpresentationer. Efter det väljer alla en skönlitterär bok att läsa och
sedan redovisa.
Lättläst bokcirkel.
Språkcafé, för nya svenskar.
I samband med Daglig verksamhet på Kvistaberg anordnar biblioteket "Möten
med litteratur"
Dyslexiveckan anordnade vecka 41, och riktade sig till vuxna, såväl som till
barn och ungdomar.
Verksamheterna arbetar förebyggande genom olika kulturaktiviteter som
utbildar, stärker självkänslan och bjuder in till dialog som bryggar över
språkbarriärer och funktionsvariationer och funktionsvariation.
Kultur i förskolan och Skapande Skola har haft föreställningar med tematik som
bygger på Barnkonventionen med stärkande och medvetandegörande budskap
för både barn och unga mellan 0-15 år och dess pedagoger. Handledarmaterial
som stödjer fortsatt tematiskt arbete på förskola och skola inkluderas för att
stärka.
Offentlig scenverksamhet har mött barn och unga genom föreställningar som till
exempel "Stopp min kropp" och andra aktuella ämnen i samhället. Flera lokala
samarbeten med bland annat Systerskap i Bro, LSS och Miljö har också
genomförts.
Konsthallen har haft verksamhet som bryter isolering för äldre genom
Slöjdsalonger och Stickcaféer i både Kulturhuset och Brohuset.
Kulturmiljöansvariga har utfört ett stort arbete i att handha logistik kring
fastighetsskötsel under våren bland annat på Kvistaberg där Socialkontorets
Äldreomsorgen vistas dagtid.
Scenmästaren har under våren arbetat med att inventera och säkra teknik och
utrustning på stora scenen som varit undermålig och till viss del farlig för
besökare och personal.
Vattenskadorna i Kulturhuset plan 3,4,5 har utgjort en osäker och ohälsosam
arbetsmiljö våren 2019.
Underhållskravet i våra fastigheter kan inte säkerställas, vilket betyder att
anläggningarna i en förlängning kan bli otrygga.
Trygghetsfrämjande åtgärder och kontroller har skett i våra utemiljöer.
Sommarlovsbidrag möjliggjorde att kontoret kunde erbjuda ett varierande utbud
av aktiviteter under sommaren. Ungdomarna fick vara med och påverka vilka
aktiviteter som genomfördes och flera fick ett sommarjobb som unga ledare.
Arbetet som görs i Bro:n med de äldre ungdomarna är trygghetsfrämjande och
förebyggande. JobBron är ett av de projekt som drevs med hjälp av medel från
Trygghetsutskottet. Inom projektet erbjöds stöd med cv-skrivning,
intervjuträning, studiebesök hos företag, olika workshops och
inspirationsföreläsningar samt en jobbmässa som arrangerades i Juni. Unga
förebilder coachats och höll i aktiviteter inom Öppna sporthallstider.
Simhallspersonalen har kontinuerlig uppdatering av HLR samt livräddning med
personal och timvikarier.
Simhallen tar dagligen ett manuellt prov och minst ett visuellt prov. En gång i
månaden kommer Synlab och hämtar vatten för analys.
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Indikatorer

Målvärde 2019

Utfall 2019

100%

85%

5

4

Medarbetarenkäten
arbetsmiljöindex

75

80

KIA

0

8

Upplevd trygghet i
kommunens
fritidsanläggningar från
SCBs
medborgarundersökning
2019

Utfall 2018

Trend

Kommentar
Mätningen görs till bokslutet 2019.
Trygghetsindex från
fritidsgårdsenkäten 1-5.
Kommentar
Mätningen görs till bokslutet 2019.

Fritidsgårdsenkäten
På frågan om du kännerdig trygg när du är på din fritidsgård så svaradeandelenja enligt nedan:Samlatbetyginom parantes
Bro 88,1%(3,6)
Hagan 93,4%(4,3)
Trappan98,4%(4,4)
Antal ungdomarsomsvarat: 167 st
KIA-rapporternavisar händelsersomgjort personalenotrygg i verksamheten
vid åtta tillfällen under2019.Under 2019har
personalenstärktsmedutbildning i hot och våld samtsamtalsmetodik.

Övergripande mål:
2.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet

Nämndmål:
2.2.1 Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid
inom Kulturskolans område
Indikatorer

Målvärde 2019

Ökat utbud

0

Utfall 2019

Utfall 2018

Trend

Kommentar
Inget utfall 2019 då införandet av valfrihetschecken kommer ske först ht 2020.
Ökat antal deltagare

5%

17%

Kommentar
2019 Öka deltagandet i gruppverksamhet.
2020 Öka deltagande i verksamhet tack vare införande av valfrihetscheck.
Antal aktivitetscheckar som
betalats ut

0

Kommentar
Inget utfall 2019 då införandet kommer ske först under 2020.

Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2019
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Gruppverksamheten
i kör, teateroch danshar ökat med17 procent mellanåren 2018och 2019.

Nämndmål:
2.2.2 Kultur och fritidsnämndens verksamheter ska vara jämställda
Indikatorer

Målvärde 2019

Utfall 2019

50/50 Ridsport

15%

5%

50/50
Fritidsgårdsverksamhet

40%

28%

50/50 Novelltävling för unga

30%

20%

50/50 Fotboll

50%

35%

50/50 dans på kulturskolan

20%

10%

5

1

Jämställdhetsbonus

Utfall 2018

Trend

Kommentar
En jämställdhetsbonus utbetalades till Upplands-Bro Ryttarförening.
Inget utfall 2018då 2019är första året vi följer upp ovanståendeindikatorer.

2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse
Den sammantagna
bedömningenär att måluppfyllelsenär relativt god för 2019.Då
2019är första åretsom indikatorernamätskommerutfallet kunnavara vägledandeoch
ge relevantamålvärdenför 2020.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning

Budget 2019
(tkr)

Redovisat 2019

Avvikelse
2018

Avvikelse 2019

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

4 302

0

3 391

361

911

361

1 272

50

Fritidsavd

53 829

3 865

54 767

4 892

-938

1 027

89

1 078

Kulturavd

35 471

3 450

35 487

4 061

-16

611

595

-444

Summa

93 602

7 315

93 645

9 314

-43

1 999

1 956

684

Ledning Kultur
och fritid

3.2 Ekonomisk analys
Kultur- och fritidskontorets resultat för helåret visar ett överskott med 1 956 000 kr.




Överskott i kapitaltjänstkostnader med 1 400 000 kr tack vare översyn av
komponentavskrivning.
500 tkr ska lämnas för år 3 av We Empower.
Ökade intäkter beror på bidraget från Trygghetsutskottet till Trygg sommar samt
stadsbidrag för lovaktiviteter.

Långtidssjukskrivning och vakanta tjänster
Det har varit svårigheter med att beräkna lönekostnader för flera långtidssjukskrivningar
samt vakanta tjänster som har varit svåra att rekrytera.
Förening och anläggning
Oförutsatta kostnader som uppstått under året och som har hanterats inom ram.




Utrangering av Lillsjöns friluftsgård på drygt 245 tkr. På grund av att fastigheten
totalförstördes i brand 2018.
Lokalkostnader som inte förankrades och på grund av uppsägningstid gav en
merkostnad av 350 tkr.
Läckage i ammoniakrör på Kungsängen IP orsakade omkostnader på cirka
400 tkr.
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3.3 Sociala investeringsfonden

Projekt
(tkr)
We empower

Summa

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
2019

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-01

2020-12

1 500

910

1 500

0

1 500

910

1 500

0

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden
För att fritidsgården ska vara attraktiv för alla i målgruppen så har Trappan en blandad
personalgrupp med kvinnor och män i blandad ålder, 20-55 år. Ungdomarna kan
”spegla” sig mot oss och vädra åsikter och prova diskussioner. Vi är även flexibla med
våra aktiviteter och anpassar vår verksamhet utifrån ungdomarnas intressen och behov
just nu.
För att öka inflytandet bland ungdomarna har vi ett gårdsråd som vi har en ständig
dialog med. Vi fortsätter arbetet med att rekrytera flera. Som en liten förberedelse inför
vuxenlivet får ungdomarna komma på en ”anställningsintervjuv” innan man kommer
med i gårdsrådet.
Vi jobbar med språk och attityder, normer, genom samtal och samarbetsövningar som vi
gör på ett ”lekfullt” sätt som till exempel brädspel eller rollspel. Vi har även olika
workshops där ungdomarna får delta utifrån sina förutsättningar.
På måndagskvällar har vi fått förstärkt med en ungdomsproducent och knyter kontakter
med ungdomarna för att tillsammans med dem hitta på och arrangera olika aktiviteter.
På onsdagar är det filmkväll med tema som ungdomarna har valt och på torsdagar har
man kunnat få lite extra hjälp med läxor.
LSS verksamheten på Trappan fortsätter och är lika välbesökt som förra terminen. Vi
har utökat denna verksamhet med ett samarbete med grundsärskolan som besöker oss på
sina raster dagtid.
Tillsammans med fritidsgården Hagan har vi en föräldragrupp med cope- pedagogik för
tonårsföräldrar.
För att minska psykisk ohälsa och ungdomsbrottslighet så har vi många och långa
samtal runt detta och livet i allmänhet. Verksamheten har ett gott samarbete med skolan
för att få en helhet runt ungdomarna och minska riskfaktorer som att misslyckas i
skolan. Detta gör vi bland annat genom rastverksamhet och att leda och driva skolans
lika behandlingsgrupp och "kompisstödjar"- verksamhet. Fortsatt samarbete med
kommunens trygghetsvärdar och vandrare. Vi har också ett samarbete med föreningarna
i kommunen som på helgerna är ute och vandrar. Vid storhelger som Valborg och
skolavslutning så jobbar vi även ute för att öka tryggheten för ungdomarna.
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3.5 Investeringsredovisning

Total
kalkyl

Redovisat
2018

Redovisat
2019

Budget
2019

Kvar av
budget
2019

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Upprustning Kvistaberg

6 920

4 995

0

1 925

1 925

1 925

25 000

24 080

246

920

674

674

Projekt

Upprustning stall Prästtorp

Omudgete
ras till
2020

Investeringsram KFN

196

0

0

118

118

0

Fasadskyltar

360

288

83

83

0

0

Skyltar fornminne

100

83

0

17

17

0

82 731

2 418

36 637

80 313

43 676

43 676

Instrument/Utrustning

500

287

0

213

213

213

Förbättring badplatser

1 059

588

0

471

471

471

12 000

895

19 911

11 105

-8 806

0

60

30

27

30

3

0

Sporthall anpassad för
bordtennis (flexibel sporthall)

Aktivitetspark i Råby, Bro
Konstnärlig utsmyckning
rampen
Skvalprännor lilla bassängen

160

0

0

160

160

160

Konstgräs

4 500

0

4 337

4 500

163

0

Övrigt fritid

2 000

1 789

0

211

211

0

Tillgänglighetsanpassad
brygga (från TN)

200

134

65

66

1

0

Självservice bibliotek

180

46

0

134

134

134

Stora scenen utr. och teknik

100

0

103

100

-3

0

Förvaltning av kulturmiljöer

300

0

77

300

223

223

Elbelysning befintliga
motionspår

200

0

0

200

200

0

Ljudanläggningar simhallen

300

0

0

300

300

300

Asfaltering Marina
föreningshuset

150

0

0

150

150

150

Ung i Bro möbler och teknik

210

144

66

66

0

0

137 226

35 777

61 552

101 382

39 830

47 926

Summa

3.6 Kommentarer investeringsredovisning
Upprustning Kvistaberg Inväntar anslutning av kommunalt vatten och avlopp.
Upprustning Stall Prästtorp resterande investeringsmedel bekosta rivningen av gamla
stallet och beräknas vara klart under 2020.
Sporthallen anpassad för bordtennis Byggnationen går enligt tidsplan och beräknas
tas i bruk till höstterminen 2020.
Instrument/Utrustning Kulturskolan har inte använt investeringspengarna för 2019.
Medlen förs över till budget 2020 och en investeringsplan är upprättat.
Förbättring badplatser fortsätter under 2020.
Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2019
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Investeringsmedel för förvaltning av kulturmiljöer har använts till Askers gravfält,
resterande medel förs över till 2020. Hela investeringsbeloppet har inte kunnat nyttjas
beroende på svårighet att få hembygdsföreningar att lämna underlag och lång
handläggningstid hos besiktningsföretaget.
Andra investeringsmedel gällande förvaltning av kulturmiljöer har inte nyttjats under
året beroende på akuta prioriteringar av fastighetsåtgärder på Kvistaberg där
kulturmiljöansvarig tagit stort fastighetsförvaltningsansvar.
Ljudanläggning i simhallen upphandling kommer ske 2020.
Investeringen Konstgräs har påbörjats och avslutats under sommaren 2019. För att
effektivisera togs beslutet att byta båda planerna på Kungsängens IP under samma år.
Detta innebar en lägre etableringskostnad och kortare arbetstid. Vid arbetet så
påträffades flertalet läckor i de ammoniakrör (som möjliggör konstfrusna isbanan
vintertid) som ligger under den ena planen. Detta försenade processen och belastade
driften stora kostnader för reparation av dessa. Planerna kunde dock tas i drift till
säsongen startade upp efter sommaren.
Stors scenen utrustning och teknik Akuta brister i säkerheten för både personal och
besökare upptäcktes på Stora scenen i Kulturhuset och detta har åtgärdats. Dessutom har
lokalen uppdaterats enligt branschnormen i tekniska lösningar för ljus och ljud. Lokalen
har också ökat i tillgänglighet genom användarvänliga lösningar.
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Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret
Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-01-28

KFN 20/0003

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2020 Kultur- och
fritidsnämnden
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndbudget och
verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden 2020 i enlighet med
Kultur- och fritidskontorets förslag
2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att omfördela mellan
investeringsprojekten vid behov
3. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att vidta tekniska justeringar

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 87 650 tkr, vilket är
en ökning med 1374 tkr jämfört med tidigare år.
Kultur- och fritidsnämnden har därtill tilldelats en investeringsbudget på
16 000 tkr.
Ombudgeterade projekt från 2019 omfattar en summa på 47 926 tkr. Av dessa
projekt ingår bland annat byggnationen av nya sporthallen i Kungsängen,
upprustning av Kvistaberg, rivning av gamla stallet och ny musikanläggning
till Simhallen.
Den stora satsningen nämnden gör för 2020 är Kulturchecken.
Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras
inom ram.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2020.
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Ärendet
Ansvarsområde och organisation
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de
aktiviteter människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet. Nämndens
verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Vår beteckning

2020-01-28
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Kommunledningskontoret
därigenom också den ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden
påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta
samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och
fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet,
föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek,
kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kultur- och
fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga
arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och
kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.
Kultur- och fritidskontoret leds av en Kultur- och fritidschef. Kontoret har
drygt 90 medarbetare och från 2019 en stab och två avdelningar kultur och
fritid. Under de två avdelningarna finns kulturskolan, bibliotek och kulturscen
samt enhet unga, simhall och förening och anläggning. Kontorets verksamheter
samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila samhället för att
erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla
åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen
men med koncentration till Kungsängen och Bro.
Verksamhetsåret 2020
Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kulturoch fritidsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har en slimmad verksamhet
med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen. Då barnkonventionen
blir lag 2020 kommer extra fokus läggas på barns inflytande och
medbestämmande i verksamheten.
Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar,
kultur- och föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som
möjliggör en meningsfull hälsofrämjande fritid men också ett informellt
lärande. Behov av verksamhet anpassad för invånarna oavsett, kön, sexuell
läggning, funktionsvariationer, ekonomiska förutsättningar, intressen och olika
åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder ytor för kommuninvånarna, där målet är
att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de själva önskar. Det ställer också
krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt användande av anläggningarna.
En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokrati och
människors lika värde. Genom att spegla samhällets olika behov och mångfald
och tillgodose önskemål i mediebestånd, verksamhet, arrangemang och i
mötesplatser vill nämnden erbjuda en inkluderande, tillgänglig plats och
verksamhet där alla är välkomna. Kommuninvånarna ska ges möjlighet att
bidra till verksamheternas utveckling.
Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och
skapar trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och
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kulturhistoria har stor betydelse för skapande av identitet, trygghet och
hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga mötesplatser och fritidsliv ska användas
medvetet för att öka kommunens attraktionsvärde för boende, investerare och
besökare. Konsten och kulturen ska också ses för sitt egenvärde och inte
användas som kompensation för misslyckanden inom andra politikområden.
Under 2020 kommer nämnden införa ett checksystem inom kulturskolans
område. Det innebära att ta fram en modell som säkerställer utförares kvalité
och uppföljning av verksamhet. Omställning av egen verksamhet kommer att
behöva ske under året med kraftiga prioriteringar.
Ungdomsåren är en tid då en prövar och utvecklar den egna identiteten vilket
är utmanande och svårt för många ungdomar. Det behövs mer kunskap om
ungdomars levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat.
Utanförskap kan leda till sociala risker och sociala problem som blir mycket
kostsamt för samhället på sikt.
Under 2020 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större
utsträckning använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta
är en vuxenvärld som är beredd att även på riktigt föra en diskussion med unga
och låta sig påverkas. Unga bör också i större grad uppmuntras och stödjas i att
skapa och driva sina egna verksamheter.
Genom Trygghetscenter och Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro
centrum. Fler aktiviteter för barn och unga samt deras föräldrar ska öka
besöken i centrum på kvällar och helger. Liksom övrig gårdsverksamhet ska
Aktivitetshus Bro bygga på ungars egna önskemål, drivkrafter och behov.
Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att förhindra rekrytering till
gäng och en eventuell kriminell bana. Som ett led i detta har Bro:n och
trygghetscenter flyttat in i Brohuset.
Fritidsgårdsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål,
drivkrafter och behov, den ska vara berikande, kvalitativ och inspirerande.
Verksamheten ska ha ett främjande perspektiv och arbetet ska inrikta sig på att
stärka frisk- och skyddsfaktorer.
Kultur- och fritidsnämndens vision
Tillsammans med förenings- och näringslivet ska kultur- och fritidsnämnden
skapa upplevelsekommunen Upplands-Bro. Upplevelsekommunen har ett rikt
utbud och är så attraktiv att den lockar människor från hela Mälardalen,
placerar Upplands-Bro på kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer
sig starkare med fler arbetsplatser och företag. Kommuninvånare och besökare
ska enkelt kunna ta sig till närbelägna anläggningar för att till exempel spela
handboll, fotboll, ishockey, simma i simhall, golfa eller utöva e-sporter, styrkeoch löpträna, vandra i vacker natur, paddla kanot, rida, cykla mountainbike
eller utöva andra sporter, fritidsaktiviteter och kulturella arrangemang. Det ska
finnas hotell, restauranger, caféer och showrooms för näthandel. En
upplevelsekommun som lockar alla åldrar och kön att prova nya sporter och
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fritidsaktivitet. Det ska vara lätt och säkert att ta sig till och från våra
pendeltågsstationer för de som inte har bil.

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp är barn och unga.
Nämndens budget och fördelning av medel har därför stor betydelse för barns
uppväxt i kommunen.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Verksamhetsplan 2020 Kultur- och fritidsnämnden
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Ekonomistaben
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1

Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de aktiviteter
människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet. Nämndens verksamhet är
strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den
ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor
och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så
kallade kultur- och fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling,
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så
som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö
och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan
och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.
Kultur- och fritidskontoret leds av en Kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90
medarbetare och från 2019 en stab och två avdelningar kultur och fritid. Under de två
avdelningarna finns kulturskolan, bibliotek och kulturscen samt enhet unga, simhall och
förening och anläggning. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata
aktörer och det civila samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget
kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i
hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.
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Verksamhetsåret 2020

Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och
fritidsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har en slimmad verksamhet med barn och
ungdomar som den viktigaste målgruppen. Då barnkonventionen blir lag 2020 kommer
extra fokus läggas på barns inflytande och medbestämmande i verksamheten.
Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar, kulturoch föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som möjliggör en
meningsfull hälsofrämjande fritid men också ett informellt lärande. Behov av
verksamhet anpassad för invånarna oavsett, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer,
ekonomiska förutsättningar, intressen och olika åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder
ytor för kommuninvånarna, där målet är att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de
själva önskar. Det ställer också krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt
användande av anläggningarna.
En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokrati och människors
lika värde. Genom att spegla samhällets olika behov och mångfald och tillgodose
önskemål i mediebestånd, verksamhet, arrangemang och i mötesplatser vill nämnden
erbjuda en inkluderande, tillgänglig plats och verksamhet där alla är välkomna.
Kommuninvånarna ska ges möjlighet att bidra till verksamheternas utveckling.
Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar
trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och kulturhistoria har stor
betydelse för skapande av identitet, trygghet och hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga
mötesplatser och fritidsliv ska användas medvetet för att öka kommunens
attraktionsvärde för boende, investerare och besökare. Konsten och kulturen ska också
ses för sitt egenvärde och inte användas som kompensation för misslyckanden inom
andra politikområden.
Under 2020 kommer nämnden införa ett checksystem inom kulturskolans område. Det
innebära att ta fram en modell som säkerställer utförares kvalité och uppföljning av
verksamhet. Omställning av egen verksamhet kommer att behöva ske under året med
kraftiga prioriteringar.
Ungdomsåren är en tid då en prövar och utvecklar den egna identiteten vilket är
utmanande och svårt för många ungdomar. Det behövs mer kunskap om ungdomars
levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat. Utanförskap kan leda
till sociala risker och sociala problem som blir mycket kostsamt för samhället på sikt.
Under 2020 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större utsträckning
använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta är en vuxenvärld
som är beredd att även på riktigt föra en diskussion med unga och låta sig påverkas.
Unga bör också i större grad uppmuntras och stödjas i att skapa och driva sina egna
verksamheter.
Genom Trygghetscenter och Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro centrum. Fler
aktiviteter för barn och unga samt deras föräldrar ska öka besöken i centrum på kvällar
och helger. Liksom övrig gårdsverksamhet ska Aktivitetshus Bro bygga på ungars egna
önskemål, drivkrafter och behov. Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att
förhindra rekrytering till gäng och en eventuell kriminell bana. Som ett led i detta har
Bro:n och trygghetscenter flyttat in i Brohuset.
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Fritidsgårdsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål, drivkrafter och
behov, den ska vara berikande, kvalitativ och inspirerande. Verksamheten ska ha ett
främjande perspektiv och arbetet ska inrikta sig på att stärka frisk- och skyddsfaktorer.
Kultur- och fritidsnämndens vision
Tillsammans med förenings- och näringslivet ska kultur- och fritidsnämnden skapa
upplevelsekommunen Upplands-Bro. Upplevelsekommunen har ett rikt utbud och är så
attraktiv att den lockar människor från hela Mälardalen, placerar Upplands-Bro på
kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer sig starkare med fler arbetsplatser
och företag. Kommuninvånare och besökare ska enkelt kunna ta sig till närbelägna
anläggningar för att till exempel spela handboll, fotboll, ishockey, simma i simhall,
golfa eller utöva e-sporter, styrke- och löpträna, vandra i vacker natur, paddla kanot,
rida, cykla mountainbike eller utöva andra sporter, fritidsaktiviteter och kulturella
arrangemang. Det ska finnas hotell, restauranger, caféer och showrooms för näthandel.
En upplevelsekommun som lockar alla åldrar och kön att prova nya sporter och
fritidsaktivitet. Det ska vara lätt och säkert att ta sig till och från våra
pendeltågsstationer för de som inte har bil.
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Prioriterade områden med mål och indikatorer

Övergripande mål:
3.1 Hållbar hälsa och liv
Beskrivning
För att skapa hållbar hälsa och liv: “Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och
psykiskt och känner trygghet i vardagen.”
Rätten till frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta
område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt
utsatta områden innan 2025.
Inom Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi strävar efter att skapa en god och
jämlik hälsa då det är grunden för ett hållbart samhälle. Inom Upplands-Bro ansvarar
kommunen för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan för invånares
hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan bedrivs, hur den sociala omsorgen
fungerar men även hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Det handlar även om i
vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund eller
socioekonomisk situation.
Tillsammans med andra myndigheter, frivilligorganisationer och kommunens invånare
arbetar kommunen aktivt för att öka känslan av inkludering och för att bryta
utanförskapet i utsatta miljöer.

Nämndmål:
3.1.1 Alla känner sig trygga i nämndens verksamheter.
Beskrivning

Vi vill öka tryggheten i simhall, bibliotek och andra offentliga lokaler. Var och en ska
kunna känna sig trygg och inte råka ut för ofredanden, övergrepp eller kränkningar när
de nyttjar kommunens anläggningar.
Indikatorer

Målvärde
2020

Trygghetsindex från SCB

90

Trygghetsindex från fritidsgårdsenkäten 1-5.

5

Medarbetarenkäten arbetsmiljöindex

80

KIA

0

Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

6(11)

Nämndmål:
3.1.2 Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla människor, oavsett ålder,
kön, funktionsvariation, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk
ställning blir inkluderade i Upplands- Bros kultur och fritidsliv.
Beskrivning

Vi vill minska ojämlikheten i enlighet med Agenda 2030 mål 10.2 . Fokus ska ligga på
utövarnas egna önskemål och behov inom idrott, fritids- och kulturområden.
Målsättningen är att aktivitetsgraden ska vara lika hög oberoende av kön och aktivitet.
Målet stödjer även Barnkonventionens artiklar om alla barns rätt till fritid, vila samt till
kultur.
Indikatorer

Målvärde
2020

50/50 Ridsport

10%

50/50 Fritidsgårdsverksamhet

40%

50/50 dans på kulturskolan

15%

Jämställdhetsbonus

Målvärde
2021

Målvärde
2022

3

Representationen på våra kulturscener 50/50
Antal riktade insatser för en mer inkluderande verksamhet

52

En inkluderingsplan ska tas fram för kontoret
Antal aktiva barn i Kultur- och fritidsverksamhet

100%

Antal aktiviteter där barn kommer till tals.

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

Införa valfrihetscheck så att elever kan välja olika utbud ifrån kulturaktiviteter som ger
elever ökad möjlighet att finna sitt egna intresseområde.
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom
Kulturskolans område. Målet har stöd i barnkonventionen och i Agenda 2030 mål 12b
samt 17.17.
Indikatorer

Målvärde
2020

Ökat utbud

10

Ökat antal deltagare

10%

Antal aktivitetscheckar som betalats ut

625
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4

Ekonomi

4.1 Driftbudget 2020
Kostnad
er 2020

Avskrivn
ingar
2020

Internrä
nta 2020

Intäkter
2020

Budget
netto
2020

Budget
netto
2019

Förändri
ng

Kultur - och fritidskontoret

79 335

12 724

3 601

8 010

87 650

86 276

1 374

Summa

79 335

12 724

3 601

8 010

87 650

86 276

1 374

Tkr

4.2 Investeringsbudget
Ombudgeterade projekt från 2019 *)
Tkr

År 2019

Upprustning Kvistaberg

1 925

Upprustning stall Prästtorp

674

Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel sporthall)

43 676

Kulturskolan instrument

213

Förvaltning av kulturmiljöer

223

Självservice bibliotek

134

Skvalprännor lilla bassängen

160

Ljudanläggningar simhallen

300

Asfaltering Marina föreningshuset

150

Förbättring badplatser

471

Summa

47 926

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

Investeringsprojekt
Avskrivni
ngstid
antal år

Avskrivni
ng per år

10 000

10-60

286

Konstgräs i fotbollshallen

2 000

10

100

Fastighetunderhåll

2 000

15

65

Kvistaberg, underhåll och renovering av
taket

2 000

30

34

Tkr

År 2020

Återuppbyggnad av friluftsgården vid
Lillsjön

Summa

16 000

År 2021

År 2022

485

Kommentarer investeringsprojekt



Efter det att Lillsjö Friluftsgård brann ner våren 2018 har nämnden haft
kostnader för rivning, sanering och avspärrning. Dessutom var avskrivningarna
tvungna att utrangeras. Kostnader för framtagande av nytt förslag har även
tillkommit och totalt har detta belastat nämnden men nästa en halv miljon på
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driften under 2019.
Konstgräset i fotbollshallen ska bytas.
Endast akut fastighetsunderhåll kommer att prioriteras men behoven är stora.
Kvistabergs lada och verkstad håller på att rasa in och behöver åtgärdas
omgående.

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar
Nämnden föreslår att höja taxorna för lokalbokning med cirka 50 kronor per bokad
timme för seniorverksamhet. Prognosen för ökade intäkter skulle innebära cirka
250 000 kr under förutsättning att bokningsgraden inte sjunker nämnvärt. Det kan
innebära att föreningarna måste öka sina medlems- och träningsavgifter mot
seniorverksamheten. Då föreningar har en avgift kopplad till bokningen tenderar viljan
att avboka ej använd tid att bli högre. Detta skulle möjliggöra högre nyttjandegrad av
våra eftertraktade idrottshallar.
Kontoret föreslår också att höja taxan för övriga externa kunder med ca 150 kronor i
timmen vilket skulle kunna ge nämnden en intäktsökning på 450 000 kr.
Då hälften av alla bokningar är interna kan inte nämnden öka intäkterna på dessa objekt
men har ändå ett högt slitage. Kultur- och fritidsnämnden kommer ta ut en ersättning
även på interna bokningar för att kunna upprätthålla lokalvård, teknik och slitage av
golv och inventarier med 30 kr i timmen vilket skulle generera cirka 360 000 kr.
Från och med 2020 kommer Kultur- och fritidsnämnden ta ut en ersättning för ökade
driftkostnader så som el, sophantering och lokalvård när verksamheter inom kommunen
bokar nämndens anläggningar.

4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna
4.4.1 Kulturavdelningen
Kostnad
2020

Intäkt 2020

Netto 2020

Budget netto
2019

Förändring

Kulturverksamhet

39 162

3 450

35 712

34 172

1 540

Summa

39 162

3 450

35 712

34 172

1 540

Tkr



Under året införs kulturchecksystemet för ökad valfrihet och bredd i utbud
eftersom även externa anordnare kommer att kunna erbjuda kulturverksamhet.
Prognosticerat ökade kostnader för detta finns med i budget men det faktiska
utfallet kan inte ses förrän i slutet av året.



Konsthallen minskar sina kostnader när verksamheten istället blir
föreningsdriven och genom att ha andra externa samarbetspartners.
Biblioteket har lägre kostnader för timpersonal genom att ha minskat
öppethållande på söndagar.
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4.4.2 Fritidsavdelningen
Kostnad
2020

Intäkt 2020

Netto 2020

Budget netto
2019

Förändring

Fritidsverksamhet

56 498

4 560

51 938

52 104

-166

Summa

56 498

4 560

51 938

52 104

-166

Tkr



Enhet Unga använder ungdomsproducenterna (50% i varje tjänst, av totalt två)
för att bemanna på fritidsgårdarna för att på så sätt minska vikariekostnader.



I simhallen minskas vikariekostnaderna med 150 tkr. Detta innebära lägre
personaltäthet och verksamheten hänvisar i högre grad till "bad på eget ansvar".
En revidering av lokaltaxorna genomförs från och med 1 mars 2020.
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Erik Sahlin

2020-01-28

KFN 20/0013

Kommunledningskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

Er beteckning

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

Internkontroll uppföljning 2019 för Kultur- och
fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kultur-och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan
2019 för Kultur-och fritidsnämnden i enlighet med Kultur-och fritidskontorets
förslag.

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente för intern styrning och kontroll (antaget den 7
maj 2014) ska nämnderna årligen


följa upp arbetet med intern styrning och kontroll, och



rapportera till Kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning
och kontroll.

I uppföljningsrapporten i bilagan presenteras de kontrollmoment och åtgärder
som innefattades i nämndens interna kontrollplan för 2019, antagen den 4
december 2018.
Åtgärder kopplat till riskerna på kulturskolan gällande ljudnivå, trängsel och
stress samt otillräckliga utrymningsvägar är försenade då Ekhammarprojektet
avstannat. Det är oklart när och om det kommer att aktualiseras igen.
I uppföljningsrapporten presenteras samtliga kontrollmoment och åtgärder som
genomförts under 2019:



Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment
Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i
samband med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de
eventuella åtgärder som vidtagits under året.

Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport intern kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden

UBK1005, v2.0, 2014-11-03



Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-01-28

KFN 20/0013

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Då kontoret sköter den interna kontrollen och efterlever de lagar och regler
som styr verksamheten gynnar detta barn positivt. Då barn och unga är Kulturoch fritidsnämndens prioriterade målgrupp kan mer resurser och verksamhet
riktas till dem.

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Uppföljning intern kontroll 2019 för Kultur- och fritidskontoret.

Beslut sänds till
 Kommunrevisorerna
 Kommunstyrelsen

2 (2)

Uppföljningsrapport intern
styrning och kontroll 2019
Kultur- och fritidsnämnden
2019

1

Inledning

I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och
kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året.



Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment
Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband
med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de eventuella åtgärder som
vidtagits under året
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Uppföljning av kontrollmoment

Statussymbolernas
betydelseför kontrollmomentenär följande:

2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process:
2.1.1 Undervisning

Risker:
Ljudnivå, trängsel och stress
Kontrollmoment
Schemaläggning
Större avvikelse

Kommentar
Eftersom Kulturskolans elevantal ökar så bliv
verksamhetslokalerna ytterligare ansträngda vid
schemaläggningen. Att eleverna inte längre får spela på
skoltid gjorde tiden när lokalerna kan utnytt jas
begränsad.

Risker:
Otillräckliga utrymningsvägar
Kontrollmoment
Lokaler
Mindre avvikelse

Kommentar
Ingen avvikelse så till vida att utrymningsvägarna var
och är fortsatt bristfälliga. Genomgång av lokalerna
gjordes varje månad enligt planering.

Process:
2.1.2 Politiska beslut

Risker:
Att politiska beslut inte verkställs
Kontrollmoment

Kommentar

Uppföljning av beslut

Regelbundna avstämningar mellan
tjänstepersonorganisation och politik och mellan
kontorets chefer.

Ingen avvikelse
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Process:
2.1.3 Bemanning

Risker:
Dålig arbetsmiljö
Kontrollmoment

Bemanning
Mindre avvikelse

Kommentar
Pga svag bemanning uppstod kritisk arbetsmiljö med
otrygghet och sjukskrivningar. Miljön i Brohuset blev
bättre efterhand med personalförstärkningar från fritid.
Dock har biblioteket fortsatt varit eftersatt
kompetensmässigt då de långa öppettiderna har klarats
till stora delar genom outbildad timpersonal. På enhet
Kulturscen har marknadsföringen blivit lidande pga svag
bemanning. Detta har inneburit färre besökare och
mindre intäkter.

Process:
2.1.4 Fastighetsorganisation

Risker:
Bristande fastighetsunderhåll
K ontrollmoment

Kommentar

Följa upprättad underhållsplan
Mindre avvikelse

Process:
2.1.5 Upphandling

Risker:
Försenade upphandlingsprocesser
Kontrollmoment

Kommentar

Kontrollera att tidsplaner håller
Ingen avvikelse

2.2 Tillförlitlig finansiell rapportering

Process:
2.2.1 Ekonomisk uppföljning

Risker:
Bristande ekonomisk stöd
Kontrollmoment

Kommentar

Lyfta problemet
Har lyfts löpande under året.
Mindre avvikelse
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2.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process:
2.3.1 Är delegationerna inom nämnden aktuella

Risker:
Ej giltiga beslut
Kontrollmoment

Kommentar

Avstämning av delegationsförteckningen mot
organisation
Ingen avvikelse

Process:
2.3.2 Nämndbeslut

Risker:
Beslut ej genomförs
Kontrollmoment
Uppföljning att beslut genomförs
Mindre avvikelse

Kommentar
Vissa investeringsbeslut har behövts att skjutas på då
personella resurser har saknats inom
upphandlingsområdet.

Process:
2.3.3 Användning av direktupphandlings modul

Risker:
Stora direktupphandlingar registreras inte
Kontrollmoment

Systematiska kontroller av direktupphandlingar
Mindre avvikelse

Kommentar
Användningen/registreringen i
direktupphandlingsmodulen är fortsatt låg men har
förbättrats sedan föregående år. Upphandlingsenheten
har genomfört utbildningar under året för att öka
användandet. Under 2020 kommer ett
upphandlingsforum inrättas i kommunen med
representanter från samtliga kontor, ett ytterligare
verktyg för att undvika att gemensamma köp överstiger
direktupphandlingsgränserna.

Process:
2.3.4 Hantering av personuppgifter

Risker:
GDPR efterlevs inte fullt ut
Kontrollmoment

Kommentar

Stickprov som genomförs av GDPR-ombud och
dataskyddsombud på kontoret

Kontroller har genomförts gällande
Finns registerförteckningar för processer med
personuppgiftsbehandlingar?
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Kontrollmoment
Mindre avvikelse

Kommentar
Inom Kultur och Fritid finns idag 27 st
registerförteckningar. En översyn angående
personuppgiftsbehandlingar inom kontoret behöver
göras för att säkerställa att samtliga processer är
beskrivna i registerförteckningar.
Vet verksamheterna som begärs av dom när någon
begär registerutdrag eller när
personuppgiftsincidenter upptäcks?
Under året har ett antal begäran om registerutdrag
hanterats, dessa har hanterats hjälpligt då rutiner
saknats. Under året har en incident rapporterats och
åtgärdats, den hanterades bra trots att rutiner saknats.
Finns Personuppgiftbiträdesavtal med leverantörer?
Av 27 registerförteckningar framgår att 19 har Pub-avtal,
6 saknar Pub-avtal samt 2 vet ej.
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3

Uppföljning av åtgärder

Statussymbolernas
betydelseför åtgärdernaär följande:

De åtgärdersom presenteras
nedankan delsvaraplaneradei sambandmed upprättandet
av internkontrollplanenmen äveninsattaunderåretpå grundav avvikelsersom
identifieratsvid genomfördakontrollmoment.

3.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process:
3.1.1 Undervisning

Risker:
Ljudnivå, trängsel och stress
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

Ekhammarprojektet
2019-1231

Projektet har under en tid stått stilla och
planeringen avstannat. När det kommer att
aktualiseras igen är oklart.

Försenad

Risker:
Otillräckliga utrymningsvägar
Åtgärder

Slutdatu
m

Ekhammarprojektet samt andra möteslokaler
under tiden.
2019-1231

Kommentar

Personalmöten har inte längre hållits i
personalrummet. Ekhammarprojektet har för
närvarande avstannat.

Försenad

Process:
3.1.2 Politiska beslut

Risker:
Att politiska beslut inte verkställs
Åtgärder
Dokumenterad tidsplan för varje beslut.

Slutdatu
m
2019-1231

Kommentar
Har genomförts löpande under året.
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Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

2019-1231

Har genomförts löpande under året. Det finns en
stående punkt på dagordningen för uppföljning.

Slutdatu
m

Kommentar

Avslutad
Återrapportering till nämnd

Avslutad

Process:
3.1.3 Bemanning

Risker:
Dålig arbetsmiljö
Åtgärder
Förstärkt bemanning
2019-0331
Avslutad

Miljön i Brohuset blev bättre efterhand med
personalförstärkningar från fritid. På enhet
Kulturscen har marknadsföringen blivit lidande
pga svag bemanning. Detta har inneburit färre
besökare och mindre intäkter. En del
kommunikationsstöd tillkom genom insatser från
staben sep-dec.

Process:
3.1.4 Fastighetsorganisation

Risker:
Bristande fastighetsunderhåll
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

Förklara situationen i Mål och Ramdialogen
2019-0531

Har genomförts.

Avslutad

Process:
3.1.5 Upphandling

Risker:
Försenade upphandlingsprocesser
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

2019-1231

Behovet kvarstår inte då det har rekryterats
personal internt

Söka hjälp externt

Avslutad
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3.2 Tillförlitlig finansiell rapportering

Process:
3.2.1 Ekonomisk uppföljning

Risker:
Bristande ekonomisk stöd
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

Skriva konsekvens och riskanalys
2019-1231

Har genomförts.

Avslutad

3.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process:
3.3.1 Är delegationerna inom nämnden aktuella

Risker:
Ej giltiga beslut
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

Beslut i nämnd
2019-0228

Har antagits för 2019.

Avslutad

Process:
3.3.2 Nämndbeslut

Risker:
Beslut ej genomförs
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

Dokumenterade tidsplaner för varje beslut ska
följas upp på ledningsnivå.
2019-1231

Har genomförts löpande under året.

Avslutad
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Process:
3.3.3 Användning av direktupphandlings modul

Risker:
Stora direktupphandlingar registreras inte
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

Kompetensutveckling
2019-1231

Har genomförts under året.

Avslutad

Process:
3.3.4 Hantering av personuppgifter

Risker:
GDPR efterlevs inte fullt ut
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

2019-1231

Utbildningsinsatser har genomförts i kommunen
för att öka kunskapen kring GDPR.

Ökad kompetens inom GDPR på kontoret

Avslutad
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4

Slutsatser av uppföljning
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Erik Sahlin

2020-01-28

KFN 20/0002

Kommunledningskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

Er beteckning

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

Intern kontrollplan 2020 för Kultur- och
fritidsnämnden
Förslag till beslut
Intern kontrollplan 2020 för Kultur- och fritidsnämnden fastställs i enlighet
med Kultur- och fritidskontorets förslag.

Sammanfattning
Varje år ska samtliga nämnder anta en internkontrollplan. För Kultur- och
fritidsnämnden har Kultur- och fritidskontoret tagit fram ett förslag till intern
kontrollplan för år 2020.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2020.



Intern kontrollplan 2020 för Kultur- och fritidsnämnden

Ärendet
Varje år ska samtliga nämnder anta en internkontrollplan. För Kultur- och
fritidsnämnden har Kultur- och fritidskontoret tagit fram ett förslag till intern
kontrollplan för år 2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Risker har identifierats inom följande tre kategorier:
-

Effektivitet och produktivitet i verksamheten

-

Tillförlitlig finansiell rapportering

-

Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Med risk- och väsentlighetsanalys har sedan ett antal risker valts ut som
prioriterade risker och ingår i den interna kontrollplanen. För de prioriterade
riskerna har det planerats kontrollmoment och/eller åtgärder som ska
genomföras under 2020. Ett kontrollmoment är en kontroll som återkommer
med en viss vald frekvensför att se ifall ett visst moment, inom en process där
en riskidentifierats, har någon avvikelse. En åtgärd är en insats som planerasför
att förändra/förbättra något med mål att reducera eller eliminera den aktuella
risken.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-01-28

KFN 20/0002

Kommunledningskontoret
Prioriterade risker med tillhörande kontrollmoment och åtgärder som planerats
för 2020 finns i bilaga 1. Intern kontrollplan 2020 för Kultur- och
fritidsnämnden

Barnperspektiv
Då kontoret sköter den interna kontrollen och efterlever de lagar och regler
som styr verksamheten gynnar detta barn positivt. Då barn och unga är Kulturoch fritidsnämndens prioriterade målgrupp kan mer resurser och verksamhet
riktas till dem.

Kultur- och fritidskontoret

Bilagor
1. Intern kontrollplan 2020 för Kultur- och fritidsnämnden

Beslut sänds till
 Kommunrevisorerna
 Kommunstyrelsen
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Intern kontrollplan 2020
Kultur- och fritidsnämnden
2020

1

Inledning

Kultur- och fritidskontoret har identifierat risker som är aktuella för sina avdelningar
och enheter. Alla identifierade risker har bildat en bruttolista av risker för kultur- och
fritidsnämnden. Riskerna i bruttolistan har analyserats utifrån risk- och väsentlighet.
Med grund i risk- och väsentlighetsanalysen har sedan ett antal risker valts ut som
prioriterade av kontorets ledningsgrupp. Dessa finns i den interna kontrollplanen. Till de
prioriterade riskerna har det planerats kontrollmoment och/eller åtgärder till som ska
genomföras under 2020.
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2

Kommunens arbete med intern styrning och
kontroll

Under 2014 antogs ett uppdaterat reglemente för kommunens arbete med intern styrning
och kontroll.
Syfte
Reglementet syftar till att Upplands-Bro kommun ska ha en god intern styrning och
kontroll i sin verksamhet. Till reglementet finns tillämpningar samt
nämndernas/bolagens anvisningar och mallar för arbetet med intern styrning och
kontroll i den egna verksamheten.
Reglementet gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet samt för de
kommunägda bolagen, vilka ägs av kommunen till minst 50 %.
Definition
”Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, utförd av en
organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran
om att målen uppfylls inom följande kategorier:
•
•
•

Effektivitet och produktivitet i verksamheten.
Tillförlitlig (finansiell) rapportering.
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.”

Ur COSO: s ramverk för ”Internal Control” 1992
Intern styrning och kontroll (ISK) definieras som ett gemensamt angreppssätt för en
organisations interna styrning (t ex mål, processer, riktlinjer och rutiner) och dess
uppföljning (rapportering, analyser, kontroller och undersökningar), samt hur styrningen
och uppföljningen hänger ihop och stödjer varandra.
Intern styrning och kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:
•
•
•
•

att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god
ekonomisk hushållning,
att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är
ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig,
att de regler och riktlinjer som finns följs,
att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den interna kontrollen
behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet, att den inte är en isolerad
aktivitet. Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten: –
organisationen med tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och befogenheter; –
personalens förutsättningar, kunskaper och attityder; – verksamhetens styr- och
rapporteringssystem.
Det innebär
•
•
•
•

Genomtänkt och fungerande styr- och kontrollprocess krävs för att nå målen
Risker att inte nå målen är fokus för processen
Processen syftar till att ge en rimlig försäkran om att målen nås
Processen ska vara ett stöd för och inkludera ledningen, inte reduceras till
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•
•
•

formalia
Processen bör utformas från en gemensam grund, för att skapa transparens och
tillgodose krav från externa intressenter
Att man tar till åtgärder det vill säga styrsignaler och kontroller, för att reducera
riskerna
Att verksamhetsledningen ansvarar och stödjer

COSO-ramverket
COSO-ramverket är ett amerikanskt ramverk som vedertaget används för arbetet med
intern styrning och kontroll både i privat och offentlig verksamhet, men främst inom
offentlig verksamhet. Ramverket innehåller verktyg för ett systematiskt arbete med
intern styrning och kontroll och är grunden för arbetet i Upplands-Bro kommun.
COSO-ramverket består av fem komponenter.
Kontrollmiljö. Det är viktigt att sätta in den interna kontrollen i sitt sammanhang, i den
omgivning som den interna kontrollen verkar i och påverkas av. Kontrollmiljön utgörs
bland annat av lagar och andra regelverk, organisation, ansvar och befogenheter.
Informella faktorer som värdegrund, intern kultur och ledarskap är minst lika viktiga.
Tillåter klimatet en öppen dialog om brister eller problem? Hur agerar ledningen i olika
situationer?
Riskanalys. Det konkreta arbetet med intern kontroll behöver bygga på en
riskbedömning. Vilka risker eller hot kan finnas? Hur troligt är det att dessa
förekommer och hur allvarliga bedömer vi deras konsekvenser på förtroende,
verksamhet och ekonomi?
Kontrollaktiviteter. Intern kontroll består i praktisk gärning av många olika rutiner och
kontrollaktiviteter. Det är både sådana som är inbyggda i det löpande arbetet och
särskilda uppföljande kontrollinsatser vid bestämda tidpunkter. Kontrollaktiviteterna
syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och brister.
Information och kommunikation. Ett starkt system för intern kontroll behöver tydlig
och löpande information och kommunikation mellan medarbetare och ledning.
Informationen fungerar som smörjmedel och skapar också motivation – alla behöver
veta vad som gäller. Medarbetare behöver information om uppdrag, ansvar,
förutsättningar, rutiner m m. Ledningen behöver information för att kunna styra.
Förtroendevalda behöver information för att kunna besluta, följa upp, omprioritera.
Tillsyn. Det är viktigt att hålla efter hur den interna kontrollen fungerar så att inte
rutiner glöms bort, förringas eller blir förslappade. En kontinuerlig uppföljning och
utvärdering säkrar att systemet hålls igång och förbättras.
Upplands-Bro kommun tillämpar alla komponenterna och fokus ligger på riskhantering
– riskanalys, kontrollplan och tillsyn.
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Organisation för intern styrning och kontroll

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och kontrollen för
hela kommunen. Dessutom ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa
tillfredsställande intern styrning och kontroll i de verksamheter de är direkt ansvariga
för samt att följa upp och bedöma nämndernas och bolagsstyrelsernas hantering av den
interna styrningen och kontrollen för sina verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för
att upprätta en övergripande organisation för att säkerställa arbetet i
tjänstemannaorganisationen.
Nämnderna
Kommunallagen 6 kap 7 §:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”
För Upplands-Bro kommun innebär detta att nämnderna ansvarar för intern styrning och
kontroll i sina egna verksamheter genom att:
•
•
•
•

Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de egna
verksamheterna och årligen uppdatera dessa.
Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens
riskanalyser
Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll
Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning
och kontroll

Bolagsstyrelsen
Bolagsstyrelserna för de kommunägda bolagen har motsvarande ansvar som nämnderna
har för sin verksamhet, det innebär att
•
•
•

Bolagsstyrelsen ansvarar för att bolaget, inom ramen för detta reglemente och
tillhörande ramverk, säkerställer den interna styrningen och kontrollen inom
bolaget
Bolagsstyrelsen fastställer anvisningar, mallar och/eller rutiner för arbetet med
intern styrning och kontroll i den egna verksamheten
Bolagsstyrelsen rapporterar årligen till Kommunstyrelsen hur bolagets interna
styrning och kontroll fungerar, vilka kontroller och åtgärder som genomförts
samt resultatet av dessa

Kommundirektör
Kommundirektören ansvarar för att ta fram det underlag som årligen stödjer det
övergripande arbetet med intern styrning och kontroll.
Kontorschef samt verkställande direktör
Kontorschef respektive VD har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför
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nämnden respektive bolagsstyrelsen samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i
organisationen. I detta ansvar ligger att kontorschef respektive VD ska leda arbetet med
att åstadkomma och upprätthålla en god intern styrning och kontroll. Det innebär att:
•
•

Med utgångspunkt i de fastställda tillämpningarna organisera verksamheten för
att på effektivaste sätt nå målen
Ha det yttersta ansvaret för att verksamhetens processer och rutiner finns
dokumenterade och följs upp

Kontorschef respektive VD är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den
interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd
eller styrelse. Det är kontorschefens eller VD:s ansvar att omgående ta initiativ till
åtgärder.
Verksamhetsansvarig
De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa beslutade
regler och anvisningar om intern styrning och kontroll samt att informera medarbetare
om innebörden av dessa.
Vidare ska de verka för att medarbetarna arbetar mot uppställda mål och att
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern styrning och kontroll.
Brister i den interna styrningen och kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast
överordnad eller den funktion som är utsedd för ändamålet.
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4

Årets prioriterade risker
4

1

3

2

6

4

5

3

Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

Konsekvens

6

Kritisk
Medium
Låg

Kategori

Medium Totalt: 6

Sannolikhet

Konsekvens

4

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå

3

Möjlig (det finns risk för att fel
ska uppstå)

2

Mindre sannolik (risken är
mycket liten att fel ska uppstå)

1

Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig att fel ska
uppstå)

Allvarlig (konsekvenserna för
verksamheten skulle vara
allvarliga)
Kännbar (konsekvenserna för
verksamheten kan vara
påtagliga)
Lindrig (konsekvenserna för
verksamheten behöver
övervägas)
Försumbar (konsekvensen för
verksamheten är försumbar och
kan negligeras)

Process

Risker
1

Effektivitet och produktivitet i
verksamheten

Tillgänglighet

Minskad tillgänglighet

Beskrivning av risk
På grund av resursbrist är risken
stor att vi inte kan bibehålla vår
tillgänglighet. Ökad risk för otrygghet
för såväl personal som besökare vid
minskade öppettider.
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar
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Kategori

Process

Risker

2
Att politiska beslut inte
verkställs
Beskrivning av risk
Förtroende och tillit kan på sikt
skadas och detta i sin tur kan leda till
frågasättande av demokratin.
Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
Politiska beslut
3
Otydlig gång i
beslutsprocessen
Beskrivning av risk
Dålig framförhållning och osäkerhet
kring ansvar i processen
Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar

4
Risk för ökade kostnader för
kommunen och lägre kvalitet på
levererade varor och tjänster då
inte avtal som upphandlats
efterföljs.

Efterlevnad av tillämpliga lagar och
regler
Upphandling och avtalsefterlevnad

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar

5

Hantering av personuppgifter

GDPR efterlevs inte fullt ut

Sannolikhet
3. Möjlig
Konsekvens
3. Kännbar

6
Ökade verksamhetskrav i
och med den nya lagstiftningen

Barnkonventionen

Sannolikhet
2. Mindre sannolik
Konsekvens
3. Kännbar
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5

Årets planerade kontrollmoment

5.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process:
5.1.1 Tillgänglighet
Risker

Kontrollmoment

Vad
kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

Minskad
tillgänglighet

Resursplanering
och
samarbetsformer

Att resurser
används så
effektivt som
möjligt och att
samarbete sker

Avstämningar
inom respektive
verksamhet

När utförs
kontrollen?

Ansvarig

Löpande

Maria Palm,
Magnus
Carlberg,
Hannah
Rydstedt

5.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process:
5.2.1 Politiska beslut
Risker

Kontrollmoment

Vad
kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Ansvarig

Att politiska
beslut inte
verkställs

Uppföljning av
beslut

Hur långt
verksamheterna
har kommit med
att verkställa
tagna beslut

På kontorets
ledningsgrupp

Vid varje
tertialuppföljning

Hannah
Rydstedt

Efterlevnad av
upprättade
rutiner

Att det finns en
tydlighet kring
ansvar i
beslutsprocessen

Att upprättade
rutiner efterlevs

Löpande

Hannah
Rydstedt

Otydlig gång
i
beslutsprocessen

Process:
5.2.2 Upphandling och avtalsefterlevnad
Risker
Risk för
ökade
kostnader för
kommunen
och lägre
kvalitet på
levererade
varor och
tjänster då
inte avtal som
upphandlats
efterföljs.

Kontrollmoment

Avtalsefterlevnad

Vad
kontrolleras?

Hur sker kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Ansvarig

Att
inköpsfakturor
kan kopplas till
aktiva avtal

Rapportering till
chefer över de
inköpsfakturor som vi
ej kan knyta till ett
aktivt avtal i
Kommers.
Återkoppling ska
skickas tillbaka till
upphandlingsenheten.

Rapport levereras
månadsvis från
upphandlingsenheten.

Hannah
Rydstedt
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Process:
5.2.3 Hantering av personuppgifter
Risker

Kontrollmoment

Vad
kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Ansvarig

GDPR
efterlevs inte fullt
ut

Stickprov som
genomförs av
GDPR-ombud
och
dataskyddsombud
på kontoret

Att lagen
efterlevs

Genom stickprov
och samtal med
registeransvariga

Vid varje tertial

Hannah
Rydstedt

6

Årets planerade åtgärder

6.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process:
6.1.1 Politiska beslut
Risker

Åtgärder

Slutdatum

Ansvarig

2020-12-31

Hannah
Rydstedt

2020-12-31

Hannah
Rydstedt

Slutdatum

Ansvarig

2020-12-31

Hannah
Rydstedt

Slutdatum

Ansvarig

2020-12-31

Hannah
Rydstedt

Dokumenterad tidsplan för varje beslut.
Beskrivning av åtgärd
Stäms av i ledningsgrupp.
Att politiska beslut inte verkställs

Återrapportering till nämnd
Beskrivning av åtgärd
Rapport om vilka beslut som
genomförts eller hur långt de kommit i
processen.

Process:
6.1.2 Upphandling och avtalsefterlevnad
Risker

Åtgärder

Risk för ökade kostnader för
kommunen och lägre kvalitet på
levererade varor och tjänster då inte
avtal som upphandlats efterföljs.

Utbildningsinsatser inom
upphandlingsområdet

Process:
6.1.3 Barnkonventionen
Risker
Ökade verksamhetskrav i och med
den nya lagstiftningen

Åtgärder
Utbildningsinsatser under året

Kultur- och fritidsnämnden, Intern kontrollplan 2020
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Sara.HagstromYamamoto@upplands-bro.se

Samrådsyttrande - Detaljplan Täppan, Härnevi
1:34 m.fl
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar Kultur- och fritidskontorets förslag till
yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 22 oktober 2019 § 49, sänds förslag
till detaljplan för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902, ut för samråd enligt
regler för utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess
lydelse efter 1 januari 2015.
Planområdet ligger i gamla delen av Bro utmed Härnevi skolväg. Fastigheterna
Härnevi 1:34 och Härnevi 1:36 är idag bebyggda med fristående villor, en till
två våningar. Odlingsverksamheten på fastigheten Härnevi 1:35 är sedan
tidigare nedlagd och har i dagsläget ingen funktion.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ungefär 100 bostäder,
parkering och dagvattenhantering inom planområdet. Planförslaget anges
stämma överens med inriktningen i kommunens översiktsplan 2010.
Exploateringen har ambitionen att genom redovisade gestaltnings principer
uppnå en god helhetsverkan, visa hänsyn till områdets kulturmiljövärden och
inriktas på att skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida
utveckling och upprustning av området kring Härneviskolan såväl som
Sätrabäcken.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Genomförandet av förslaget kan antas ge betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning samråds med planförslaget.
I yttrandet redogörs för de för planområdet mest relevanta resultaten av en
kulturmiljöutredning som gjorts 2019 inom Bro inför fördjupad översiktsplan
(FÖP) för tätorten. Detaljplanen ligger både inom det i kulturmiljöutredningen
definierade karaktärsområdet Bro stationssamhälle och det särskilt värdefulla
området Härnevi.
Slutsatsen dras att detaljplanen har alltför bristfällig redovisning av
kulturvärden, konsekvenser samt åtgärder för att värna och tillvarata värden i
kulturmiljön för att planläggningen ska anses ha skett med hänsyn till

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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kulturvärden enligt PBL (2019:900) 2 kap 3§. Miljökonsekvensbeskrivningen
är också mycket bristfällig på samtliga dessa punkter.
Med anledning av detta behöver detaljplanen kompletteras med en
kulturmiljöutredning, där utgångspunkt kan tas i den översiktliga
kulturmiljöutredningen från 2019. Det är dock viktigt att komma ihåg att
kulturmiljöutredningen i nuläget är ett underlag till en fördjupad översiktsplan
som ännu inte varit ute på samråd.
Det är först med en ordentlig kulturmiljöutredning som grund som den nya
bebyggelsen kan utformas. Gestaltningsprinciperna för flerbostadshusen och
deras placering i rummet ska utformas under översyn av sakkunnig för kontroll
av kulturvärden (KUL) enligt Plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse med yttrande den 3
februari 2020.



Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för Detaljplan Täppan,
Härnevi 1:34 m.fl; Bro nr 1902, KS 17/0347.

Ärendet
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 22 oktober 2019 § 49, sänds förslag
till detaljplan för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902, ut för samråd enligt
regler för utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess
lydelse efter 1 januari 2015.
Planområdet ligger i gamla delen av Bro utmed Härnevi skolväg. Fastigheterna
Härnevi 1:34 och Härnevi 1:36 är idag bebyggda med fristående villor, en till
två våningar. Odlingsverksamheten på fastigheten Härnevi 1:35 är sedan
tidigare nedlagd och har i dagsläget ingen funktion.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ungefär 100 bostäder,
parkering och dagvattenhantering inom planområdet.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Kulturmiljö

I samband med det pågående arbetet med fördjupade översiktsplaner för Bro
och Kungsängen har det utförts en kulturmiljöutredning, vars rapporter
färdigställdes i december 2019 (Bergsten-Lilja & Ramström 2019).
Kulturmiljöutredningen är ett underlag till de fördjupade översiktsplanerna och
ger dagsaktuell information om kulturvärden i tätorterna. Den uppdaterar
tidigare kulturmiljöprogram med tidsringar från 1900-talets andra hälft samt
specificerar tidigare utpekade kulturvärden. Den är gjord på en övergripande
nivå och ska därför användas som en grund för att identifiera var det behövs
vidare antikvariska utredningar och inriktningen för dessa i samband med
planarbeten och bygglovsärenden.
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Kulturmiljöutredningen identifierar ett antal värdefulla kulturmiljöer i
tätorterna, uppdelade på särskilt värdefulla byggnader (bebyggelse uppförd
före år 1930), karaktärsområden och särskilt värdefulla områden. Den anger
också en rad råd och riktlinjer för kommunens arbete med kulturmiljöerna, med
grund i lagstiftningens krav inom området.
Karaktärsområdena utgörs av en större sammanhängande miljö med homogen
karaktär och kulturhistoriska värden. De särskilt värdefulla miljöerna har
mycket höga kulturhistoriska värden och är överlag välbevarade. De särskilt
värdefulla byggnaderna och bebyggelseområdena skyddas genom Plan- och
bygglagens förvanskningsförbud 8 kap 13 § (se även PBL 2 kap 6 § ang.
särskilt värdefulla bebyggelseområden). Förvanskningsförbudet innebär inte ett
förbud mot all förändring. Förbudet skyddar de egenskaper och karaktärsdrag
som gör bebyggelsen värdefull. Därför är det viktigt att planarbeten samt
bygglovsarbeten utreder och synliggör vilka dessa egenskaper och
karaktärsdrag är och hur de påverkas av den planerade åtgärden.

Kulturmiljövärden i undersökningsområdet inom Bro tätort (Ur Bergsten-Lilja & Ramström 2019)

Aktuellt område för detaljplanen Täppan omfattas både av karaktärsområdet
Bro stationssamhälle och av det särskilt värdefulla området Härnevi.
Bro stationssamhälle – karaktärsområde
Bro gamla stationssamhälle har uppmärksammats i tidigare
kulturmiljöprogram, särskilt det fördjupade kulturmiljöprogrammet från 2001
(Prenzlau-Enander 2001). Kulturmiljöutredningen 2019 har uppdaterat och
specificerat stationssamhällets kulturvärden på ett översiktligt plan.
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Utredningen drar slutsatsen att bebyggelsen som hör till den gamla
stationsetableringen och byggnader uppförda före 1960-talet är mycket
känsliga för ytterligare rivningar. Varje rivning av kulturvärden är irreversibel
och försvårar läsbarheten i kulturmiljön. Byggnaderna har ett samband med
varandra, ett samband som är extra känsligt för ytterligare fragmentisering
genom rivning och avvikande nybyggnation. Åtgärder som försvårar
läsbarheten av ortens ursprung påverkar områdets karaktär och kulturhistoriska
värde negativt.
Karaktärer att värna i Bro stationssamhälle:






Gatunätet är helt oregelbundet, till stor del oförändrat sedan tidigt 1900tal
Stora tomter med mindre bebyggelse anpassad efter topografin
Grönstruktur inom stadsrummet
Småskalig och låg bebyggelse
Oregelbunden tomtindelning

Exempel på riktlinjer som ges specifikt för stationssamhället är att tillgången
till grönska och gaturum där grönskan är påtaglig ska värnas. Större,
sammanhängande hårdgjorda ytor där fasad möter gata bör undvikas och
tomters förgårdsmark värnas. Bland de allmänna råd och riktlinjer som ges för
exploatering i kulturmiljöer bör dessa uppmärksammas:


Antikvariskt underlagsmaterial bör tas fram vid exploatering inom
karaktärsområden,



Vid ändringar och kompletteringar av områden ska det ursprungliga
stadsplaneidealet värnas, gällande vägnätets och kvarterens struktur och
byggnaders volymverkan och placering.



Tillägg i form av ny bebyggelse bör utgå från platsens förutsättningar
vad gäller kopplingen till naturområde, vegetation och terräng samt
befintlig bebyggelse.

Härnevi – särskilt värdefullt område
Planområdet finns även inom det särskilt värdefulla området Härnevi
(Bergsten-Lilja & Ramström 2019). Planområdet ligger i direkt anslutning till
Härneviskolan. Skolans namn kommer från byn Härnevi som låg på platsen
före stationssamhällets etablering. Den första skolbyggnaden uppfördes 1890,
kompletterades med ytterligare en skolbyggnad 1914 samt större
skolbyggnader under 1950–60-tal. Inom begränsningen för det särskilt
värdefulla området och norr om planområdet finns också Bros första
flerfamiljshus från 1956. Bebyggelsen – inklusive bostadshusen inom Täppan
– har en gemensam gestaltning i gult tegel eller ljusgul puts. Samtliga
byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde och utgör delar i utvecklingen av
Bro till ett modernt välfärdssamhälle.
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Området bedöms vara känsligt för, bland annat, ytterligare rivning av
byggnader hörande till den första etableringen av offentlig service och urbant
bostadsskick i till exempel flerbostadshus, då detta minskar läsbarheten av
stationssamhällets utveckling.
De översiktliga bärande egenskaper, uttryck och särdrag som
kulturmiljöutredningen identifierat i området är:





Fasader i gult tegel eller gul puts
Tak täckt av lertegel
Byggnader för offentlig servicefunktion
Låg bebyggelse i uppbrutna mindre volymer

Riktlinjer (i urval) som ges:


Samtliga byggnader som haft en offentlig funktion bör bevaras.
Byggnadsdelar uppförda innan 1970 kan ha bevarandevärda
kulturhistoriska värden.



Bebyggelse uppförd innan 1930 bör bevaras.



Vid planläggning och ändring ska byggnaderna skyddas från
förvanskning och ovarsamma åtgärder.



Antikvariska underlag bör krävas i samband med ändring.



Vid eventuell komplettering inom särskilt värdefullt område är det
viktigt att ta motsvarande stor hänsyn till befintlig terräng och
vegetation för att tilläggen ska smälta in i miljön. Det innebär att
byggnaden bör anpassas till den befintliga terrängen och därmed
undvika sprängning, schaktning och fyllning i möjligaste mån.
Hällmark och uppvuxna träd ska värnas.

Förslaget är att kunskapen från kulturmiljöutredningen 2019 som presenterats i
relevanta delar ovan arbetas in i planbeskrivningen och vara vägledande för
fortsatta utredningar och åtgärder med miljöns kulturvärden som utgångspunkt.
Synpunkter på detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning
Planbeskringen nämner endast Härneviskolan och Bro stationssamhälle men
specificerar inte vilka kulturvärden inom dessa som berörs av planen och hur
de påverkas. Planbeskrivningen har en alltför bristfällig redovisning av
kulturvärden och konsekvenser för att planläggningen ska anses ha skett med
hänsyn till kulturvärden enligt PBL (2019:900) 2 kap 3§.
I begreppet ”hänsyn till” ligger att man har skaffat sig kännedom om:


vilka kulturvärdena är,



hur de påverkas av den föreslagna åtgärden,
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vad man kan göra för att undanröja eller minska eventuella konflikter
med motstående allmänna intressen och mellan allmänna och enskilda
intressen.

Väljer man att prioritera andra intressen på kulturvärdenas bekostnad så bör
man även redovisa skälen för detta (https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan--och-bygglagen/detaljplan-och-kulturvarden/).
Miljökonsekvensbeskrivningen har en ännu mera bristfällig genomgång av
berörda kulturmiljöer och kulturvärden. Under avsnittet som behandlar
kulturmiljö nämns endast Härneviskolans skolbyggnader men inga andra
kulturvärden och kulturmiljöer, trots att de är kända och tillgängliga genom
existerande kulturmiljöprogram (1991, 2001). Härneviskolan nämns men
miljöns kulturvärden specificeras inte. Det utreds inte heller hur kulturvärdena
påverkas av planen eller åtgärder för att undvika eller minska negativa
konsekvenser.
En konsekvens som inte värderats ur kulturmiljöperspektiv i varken plan- eller
miljökonsekvensbeskrivning är att bostadshusen på Härnevi 1:34 och 1:36 rivs.
Byggnaderna är en del av Bro stationssamhälles byggnadsfas under sent 1940tal och 1950-tal. Byggnaderna bedöms vid snabb inventering vara välbevarade
med flera exteriöra originaldetaljer.

Bostadshus från 1950-tal
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Bostadshus från 1940-tal eller tidigt 1950-tal

I planbeskrivningen talas det om att kumulativa effekter av flera planer i
närområdet behöver belysas vad gäller vattenförekomsten. Behovet av att
belysa de kumulativa effekterna av exploateringarna vad gäller kulturvärdena
för Bro stationssamhälle är lika akuta men synliggörs ej. Den gamla
brandstationen på fastigheten intill Täppan har rivits för byggnation av
flerbostadshus och flerfamiljshuset från 1956 har tidigare varit ett
rivningslovsärende (Dnr Bygg.2016.208).
En rivning av bostadshusen innebär att stationssamhället fragmentiseras
ytterligare och att kulturvärden från sin tid försvinner för gott. Om de rivs som
konsekvens av detaljplanen blir det därför av största vikt att följande
detaljplanearbeten och bygglov/rivningslovsärenden värnar de byggnader som
finns kvar av Bro stationssamhälle och förvaltar de värden som finns där väl.
Därför bör sådana ärenden framöver ha som utgångspunkt att bevara
byggnader som tillhör Bro stationssamhälle.
De utarbetade gestaltningsprinciperna för flerbostadshusen som tas upp i
planbeskrivningen som en hänsynsåtgärd för kulturmiljön har inte någon bra
grund i konkreta kulturvärden, eftersom det inte före det specificerats vilka
kulturvärdena är och hur de påverkas. En bedömning i nuläget är att
flerbostadshusen till sin nuvarande orientering och volym bildar ett alltför
stängt rum mot gatan som inte motsvarar rekommendationen om luftig
bebyggelsespridning från fördjupat kulturmiljöprogram 2001 som det hänvisas
till i planbeskrivningen. Tillägg i bebyggelsen bör följa riktlinjen att
bebyggelsen ska utformas luftigt och i mindre volymer, med utgångspunkt i
hur flerbostadshus inom Bro stationssamhälle från 1950-60-tal planerats i
rummet.
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Med anledning av detta behöver detaljplanen kompletteras på flera punkter för
att uppnå lagkraven:
1. Göra en kulturmiljöutredning, gärna utifrån den övergripande
kulturmiljöutredningen från 2019, som:
o Tar upp samtliga kulturmiljöer med kulturvärden som berörs av
detaljplanen och exploateringen. Viktigt här att inte glömma de
två bostadshusen som planerar att rivas, vilka är en del av
karaktärsområdet Bro stationssamhälle och även finns med i det
särskilt värdefulla området Härnevi.
o Utifrån redan existerande översiktliga kulturmiljöunderlag,
specificerar vad berörda kulturmiljöers kulturvärden utgörs av,
egenskaper och karaktärsdrag.
o Beskriver hur kulturvärdena påverkas av den föreslagna
åtgärden,
2. Först då kan det beskrivas hur planen kan utformas så att kulturvärdena
ska kunna värnas och tillvaratas på ett så bra sätt som möjligt.
Ett krav kommunen bör ställa när det gäller utformning av bostadshusen,
övriga gestaltningsprinciper och andra åtgärder är att de sker under översyn
av certifierad som sakkunnig för kontroll av kulturvärden (KUL) enligt Planoch bygglagen.
Om aktuella bostadshus inte innefattas i de bärande värdena i det särskilt
värdefulla området Härnevis kulturvärden (och därmed bör skyddas) är de
fortfarande en del av karaktärsområdet Bro stationssamhälles kulturvärden.
Därför bör detaljplanen i så fall specificera att det innan rivning utförs en
rimlig bebyggelseantikvarisk dokumentation inklusive fotodokumentation av
byggnaderna där rättigheter till dokumentationsmaterial och bilder även ska
innehas av kommunen.
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Åtgärder på Härnevi skolväg
Planbeskrivningen anger att Härnevi skolväg kommer att asfalteras och förses
med trottoarer. Det är viktigt att i samtliga fall värdera ifall grusvägar med lång
historia verkligen behöver breddas och asfalteras. I detta fall kan
tillgänglighetsaspekten, säkerheten för fotgängare samt skolverksamhetens
behov motivera en asfaltering av sträckningen inom planens område.

Härnevi skolväg direkt norr om planområdet

En framtida utveckling av Härnevi skolväg som planen nämner behöver göras
Härnevi skolväg direkt norr om planområdet
utifrån kulturmiljöhänsyn. En breddning av vägen förändrar topografin och
breddning samt asfaltering förändrar landskapsbilden. Ett av de utpekade
värdena i Bro stationssamhälle är det till stor del oförändrade gatunätet. Det är
därför viktigt att vägåtgärder eller andra anläggningsprojekt inte förändrar
gatunätets grundläggande struktur.
Fritid

Detaljplanen sträcker sig inte fram till Enköpingsvägen men man borde ha med
det stråket i tänket framöver. Det skulle vara trevligt att utveckla ett
promenadstråk från pendelstationen längs Sätrabäcken och vidare till
Råbyparken för att lyfta fram de kvaliteter som Sätrabäcken har. Samtidigt kan
kultur- och fornlämningar längs sträckan (bland annat en stenbro och en
runsten) lyftas fram.

Barnperspektiv
Barn behöver ha en synlig historia i sina omgivningar för att förstå sin plats
och känna förankring till den. Det kan bara åstadkommas genom att
utvecklingsprojekt tar hänsyn till det synliga förflutna i samtiden som
kulturmiljöerna utgör.
Förbättrad, säker trafikplanering och ökad tillgänglighet till natur- och
kulturvärden samt friluftsliv bidrar till en god uppväxtmiljö för barnen med
möjlighet till rika fritids- och kulturupplevelser.
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Om Härnevi skolväg efter aktuell detaljplan sammankopplas med
Enköpingsvägen kommer det att bli en ökad trafik nära skolområdet, vilket kan
vara negativt för skolbarnens säkerhet samt öka störningarna i skolmiljön.

Övriga referenser


Prenzlau-Enander, G., 2001. Fördjupat kulturmiljöprogram för
Upplands-Bro kommun 1999-2000 – Kulturhistorisk utredning del 1
och 2. Rapport 2001:1. Stockholms läns museum. Stockholm.



Prenzlau-Enander, G., 1991. Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer.
Stockholms läns museum. Stockholm.

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

Med vänliga hälsningar
Inger Broström
Planadministratör
Planavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret

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

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

www.upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

2019-11-20

KS 17/0347
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

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

Nr 1902

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

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

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut SBU 2019-10-22 § 49
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr
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Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i
planprocessen.
Frågor i ärendet besvaras av Viktoria Söderman, planarkitekt på Planavdelningen,
och Samuel Eketorp, projektledare på Mark- och exploateringsavdelningen,
tel. 08-581 690 00.
Samhällsbyggnadskontoret

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

Läs alla handlingar!

Hur lämnar jag synpunkter?

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

Varmt välkommen till Öppet hus onsdag 11
december kl. 15:00-19:00 i Daghuset i Bro
(Florasalen), Blomstervägen 7, Bro centrum. Då
finns tillfälle att ställa frågor och ge förslag till
företrädare från kommunen samt exploatören.

Samrådshandlingar finns utställda i
kommunhuset i Kungängen och i Brohuset i
Bro centrum. Kopior i papper kan beställas från
kommunen.
Handlingarna finns också på kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/dptappan

Samrådet pågår mellan onsdag 27 november
2019 och onsdag 18 december 2019. Skriftliga
synpunkter ska lämnas till kommunen
senast onsdag 18 december 2019.
Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen
senast under granskningstiden, kan förlora
rätten att överklaga beslut att anta planen. Se
processpilarna nedan.

Nytt bostadskvarter i Gamla Bro (Härnevi 1:34 m.fl.)
KS 17/0347
Bakgrund till arbete med en ny detaljplan
Planområdet ligger i gamla delen av Bro utmed Härnevi skolväg. Fastigheterna Härnevi 1:34 och
Härnevi 1:36 är idag bebyggda med fristående villor, en till två våningar. Odlingsverksamheten på
fastigheten Härnevi 1:35 är sedan tidigare nedlagd och har i dagsläget ingen funktion.
Denna detaljplan utgör ett initiativ till att pröva förutsättningarna för bebyggelse i flerbostadshus på
platsen (tre våningar + vindsvåning) och därmed aktivera ett attraktivt läge i Bro.

EDF*PP*6199

EDF*PP*5068

21,6

Skicka dina synpunkter till:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
eller
Upplands-Bro kommun,
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen.
Glöm inte att ange diarienummer (KS 17/0347).

21,6
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www.upplands-bro.se/dptappan
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Ansvarig planarkitekt:
Viktoria Söderman
Projektledare exploatering:
Samuel Eketorp

SO

K

Kontakta kommunen:
kommun@upplands-bro.se
08-581 690 00

P

CY

Har du frågor?

När planen är antagen kan de som yttrat sig
senast under granskningsskedet och inte blivit
tillgodosedda, överklaga beslutet. Om ingen
överklagar inom tre veckor vinner planen laga
kraft.

K

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

CY

Vad menas med samråd?

K

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

18,3

CY

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

K

Vad händer sen?

CY

Vad är en detaljplan?

32:1

K

CY

JÄ

1:71

RN

BROGÅRD

EN

ÄG

EV

ALL

VÄ

G

EDF*PP*980518

Serv.

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

Synpunkter ska komma in senast onsdag 18 december 2019!

www.upplands-bro.se/dptappan

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

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 49

Sammanträdesdatum:

2019-10-22

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

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

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

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

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2019-10-22

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

Beslutet skickas till:
Noccon Fastighetsutveckling AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadskontoret

2019-11-21
KS 17/0347
SAMRÅDSHANDLING

Detaljplan för

Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.)

nr 1902

Bro
Upplands-Bro kommun
Utökat förfarande

upprättad enligt PBL (2010:900)

Planbeskrivning

Översiktskarta: planområdet markerat med rödstreckad linje

Detaljplan för Täppan, (Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekreation och friluftsliv
Nuläge

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

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

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

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

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

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

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

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

-

-

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

Referensbilder:

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

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

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

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

Trafik och kommunikationer
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter
Nuläge

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

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

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

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

Störningar och risker
Buller
Nuläge

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

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

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

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

•

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

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

Ovan illustration: avstånd järnvägsspår – husfasad avseende störningar och risker

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

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

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

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

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

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

Värme
De tilltänkta bostadshusen planeras anslutas till befintligt fjärrvärmenät.

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

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

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

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

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

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

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

•
•

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

•

•
•

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

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

Upplands-Bro kommun

Härnevi 1:34

Noc Tre Fast AB

Härnevi 1:35

Noc Tre Fast AB

Härnevi 1:36

Noc Tre Fast AB

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

Förmån

Last

0139–06/20.1
Officialservitut

Härnevi 1:36

Härnevi 1:35

0139–06/20.2
Officialservitut

Härnevi 1:36

Härnevi 1:35

0139–99/9.1
Ledningsrätt

Upplands-Bro
kommun

Härnevi 1:71
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nödvändig för plangenomförande

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

Dagvattenledningar
Spillvattenledningar
Vattenledningar

Förmån

Last

Påverkan vid fastighetsbildning
nödvändig för plangenomförande

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

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

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

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet inom
planområdesgräns

Areal enligt
Bestämmelse om
fastighetsregistret markanvändning

Härnevi 1:34

2130 kvm*

Härnevi 1:35

3213 kvm

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

Areal med bestämmelse
utlagd, ungefärlig
angivelse
2126 kvm
27 kvm

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

3180 kvm
23 kvm

Härnevi 1:36

724 kvm

”BC1” – Bostäder

724 kvm

Härnevi 1:71

75 748 kvm

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

1205 kvm

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

702 kvm

”GATA1” – Lokalgata

1195 kvm

1813 kvm

482 kvm

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

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

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

Kvadratmeter
1060 kvm
210 kvm

Kronor/år
10 000 kr/år
7000 kr/år

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

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden är
byggrätten garanterad under förutsättning att fastigheten är planenlig och att det som avses byggas
stämmer med detaljplanens bestämmelser. Om en fastighetsägare lider ekonomisk skada av att
detaljplanen upphävs eller ändras, t.ex. genom att en byggrätt minskar i storlek eller att ett område får
ändrad användning vilken innebär minskat marknadsvärde, kan fastighetsägaren bli ekonomiskt
kompenserad. Efter genomförandetiden kan inga sådana anspråk göras.
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till arbetet (trafik, miljö, VA, dagvatten för att nämna några viktiga områden).

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

Viktoria Söderman
Planarkitekt

Detaljplan för Täppan, (Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902

Samuel Eketorp
Projektledare exploatering

Planbeskrivning

MKB Härnevi 1:34 m.fl. – detaljplan Täppan

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan
Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.)
Bro, Upplands‐Bro kommun
Samrådshandling

Upprättad av Arctan AB
2019‐09‐19

MKB Härnevi 1:34 m.fl. – detaljplan Täppan

MKB Härnevi 1:34 m.fl. – detaljplan Täppan

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

K ARTA 1. V ISAR LOKALISERINGEN AV PLANOMRÅDET

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Under våren 2017 inledde fastighetsägaren Noccon fastighetsutveckling AB en dialog med
kommunen om möjlig utveckling av fastigheterna Härnevi 1:34, 1:35 och 1:36. Bolaget an‐
sökte planbesked den 22 juni 2017 och den 6 december 2017 lämnade kommunstyrelsen
planuppdrag om att ta fram ny detaljplan för Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.).
För detaljplanens upprättande samarbetar kommunen med Byrån för Arkitektur & Kon‐
struktion Stockholm Hongkong AB. Exploatör samt arkitekt menar att bostäderna ska ut‐
vecklas speciellt för unga och studerande som vill ha kostnadseffektivt boende med bra
kommunikationer, äldre som tröttnat på sitt villaboende och vill bo i lägenhet, barnfamil‐
jer samt ensamstående föräldrar som har behov att bo nära skola samtidigt som det är lätt
att ta sig till jobbet med lokaltrafik eller egen bil.
Det handlar om fyra flerbostadshus som formar ett kvarter invid Härnevi skol‐
väg/Härneviskolan och öster om Sätrabäcken. Området får en kvartersstruktur i klassisk
stil som anpassas till befintligt vägnät och järnvägen. Bostadshusen bildar en skyddad in‐
nergård som inrymmer lekplats, mötesplatser och cykelförvaring.
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1.2 DETALJPLAN
Detaljplanens syfte är att i första hand pröva och därefter skapa riktlinjer för byggnation
av cirka 90‐120 bostäder i formen av flerbostadshus, parkering och dagvattenhantering
inom planområdet, och därmed omvandla ett lågexploaterat område vars plantskoleverk‐
samhet sedan en tid tillbaka inte har varit i bruk till ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus
i enlighet med ÖP 2010. Exploateringen ska i enlighet med redovisade gestaltningsprinci‐
per uppnå en god helhetsverkan, visa hänsyn till områdets kulturmiljövärden och inriktas
på att skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida utveckling och upprustning
av området kring Härneviskolan såväl som Sätrabäcken.

B ILD 1. V ISAR

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

VATTENDAMMAR

Gestaltningen utgår från den klassiska trädgårdsstaden som förebild och inspiration. Prin‐
ciperna för trädgårdsstaden kan kortfattat förklaras som: småskalig, blandad bebyggelse
inordnad i en stadsväv, karaktäriserad av luftighet och grönska. Byggnaderna inom plan‐
området utförs enhetliga med putsade fasader i varma kulörer och sadeltak, men erhåller
unika fasaddetaljer, förslagsvis i trä för att särskiljas och ges en unik identitet. Platsen är
relativt plan, så god tillgänglighet kan uppnås på innergården, parkering, parker och torg.
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2 MILJÖBEDÖMNING FÖR PLANER OCH PROGRAM
2.1 MILJÖBEDÖMNING
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutfat‐
tande så att en hållbar utveckling främjas. Enligt miljöbalken (1998:808, härefter MB) 6:11
ska en myndighet eller en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program
som krävs i lag eller annan författning göra en miljöbedömning om genomförandet av pla‐
nen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Be‐
hovsbedömningen, som görs tidigt i planprocessen, ligger till grund för huruvida bety‐
dande miljöpåverkan kan antas.
Att genomföra en miljöbedömning, som avser planer och program, innebär att arbetet
med att integrera miljöaspekter i planeringsprocessen fortsätter. Under processen ska en
MKB arbetas fram. Myndigheten eller kommunen ska samråda om hur omfattningen av
och detaljeringsgraden i en MKB ska avgränsas, ett så kallat avgränsningssamråd. MKB:n
ska finnas tillsammans med plan‐ eller programförslaget vid plansamråd för att det ska
finnas tillfälle att ge synpunkter på MKB:n och förslaget till plan eller program. Vid beslu‐
tet om att anta en plan ska hänsyn tas till MKB:n och inkomna synpunkter. Efter proces‐
sens slut vidtar uppföljning och eventuell övervakning av den betydande miljöpåverkan
som planen kan antas ge upphov till.
Vid årsskiftet 2017/2018 infördes nya bestämmelser i MB och plan‐ och bygglagen
(2010:900) (PBL) avseende strategiska miljöbedömningar av planer och program och om
specifika miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder. Förordningen om miljökonse‐
kvensbeskrivningar (1998:905) upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen
(MBF) (2017:966) trädde i kraft. Övergångsbestämmelser innebär att för planläggning och
andra ärenden enligt PBL ska de äldre lagbestämmelserna och förordningsföreskrifterna
fortfarande gälla för mål och ärenden om planer som har påbörjats före 1 januari 2018.
Planförslaget har upprättats innan 1 januari 2018 vilket innebär att detta förslag ska be‐
dömas utifrån den tidigare lagstiftningen om miljöbedömningar.

2.2 BEHOVSBEDÖMNING
Kommunen har upprättat en behovsbedömning (2018‐12‐20) för att undersöka om ge‐
nomförandet av planförslaget för Täppan, Härnevi 1:34 m.fl., kan antas medföra bety‐
dande miljöpåverkan. I samband med upprättande av en detaljplan ska en bedömning gö‐
ras om planen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen
sker utifrån bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskriv‐
ningar (1998:905). Den behovsbedömningen som genomförts grundar sig på de bestäm‐
melser som gällde för miljöbedömning fram till och med den 31 december 2017. MB 6
kap. ändrades den 1 januari 2018 vilket medförde nya regler för miljöbedömning. Planpro‐
cessen påbörjades innan 1 januari 2018, därav genomfördes en behovsbedömning enligt
lydelsen i MB före 1 januari 2018.
Kommunen har vid genomförd behovsbedömning kommit fram till att ett genomförande
av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen motiverar
detta ställningstagande med att planförslaget stämmer överens med kommunens övergri‐
pande planeringsmål och översiktsplan. Planens förutsättningar: ringa storlek, läge och in‐

3

MKB Härnevi 1:34 m.fl. – detaljplan Täppan

nehållande markanvändning innebär att ingen betydande miljöpåverkan kan antas komma
av planens genomförande. De åtgärder för dagvattenomhändertagande sammantaget
med de markarbeten som kommer krävas, kan leda till förbättrad rening och fördröjning
av dagvatten som rinner mot Sätrabäcken, samt att mindre föroreningar i marken kan av‐
lägsnas. Detta leder till bedömningen att naturvärden kan bättre skyddas i och med pla‐
nens genomförande.
I övrigt anser kommunen att det inte föreliggande omständigheter som tala för att genom‐
förandet att plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har i yttrande (2019‐02‐08) påpekat att det enligt behovsbedömningen
krävs flera utredningar för att klarlägga eventuella nödvändiga skyddsåtgärder för att
kunna genomföra planen. Utifrån detta gör länsstyrelsen bedömningen att det inte går att
utesluta att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt kriterierna i bi‐
laga 4 MKB‐förordningen. Länsstyrelsen bedömer vidare att kommunen kommer att be‐
höva belysa och beakta en rad miljöaspekter i planläggningen, vilket lämpligen görs inom
ramen för en MKB‐process.
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3 METODIK OCH PROCESS
3.1 SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN
Av MB 6:13 följer att samråd ska ske med länsstyrelsen vid upprättande av MKB. Syftet
med samrådet är att MKB:n ska få lämplig avgränsning och omfattning. Samråd genom‐
fördes i Stockholm 2019‐04‐12 med länsstyrelsen. Genomfört samråd ligger till grund för
denna MKB och dess utformning.
Särskilt viktiga aspekter att belysa och bedöma i denna MKB avser:


Riksintressen enligt MB kap 3‐4



Skyddade områden



Miljökvalitetsnormer för ytvatten



Dagvattenhantering



Förorenade områden



Buller och vibrationer



Risk och säkerhet

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

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

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


Riksintressen enligt MB kap 3‐4



Skyddade områden däribland Natura 2000



Dagvattenhantering



Miljökvalitetsnormer för ytvatten MB kap 5



Risk och säkerhet

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

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

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

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

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

G E O L O GI

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

1

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

HY DROLOGI/ DAGVATTEN

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

T RAF I K OCH KOMMUNIKATIONER

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

Arctan AB 2019.

3

Structor Mark Stockholm AB 2019.
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Mälarbanan löper strax söder om planområdet. Sträckan trafikeras både av persontrafik
och godstransporter med bland annat farligt avfall. Att planlägga för bostäder i anslutning
till Mälarbanan medför risk för människors hälsa och säkerhet genom buller, olyckor, vib‐
ration och stomljud m.m. Planförslaget i relation till detta redovisas i avsnitt 5.3 – 5.5.
4 .1 .5

B ULLER

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

P Å G ÅE N DE P RO JE KT I OM RÅDET

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

4

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

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

R IKSIN TRESSE N KAP 3 MI LJÖB ALKEN

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

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

5

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

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

R IKSIN TRESSE N KAP 4 MI LJÖB ALKEN

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

6

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

K ARTA 5. V ISAR N ATURA 2000‐ OMRÅDEN

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

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

SFS 2010:1341 Havsmiljöförordning

•

SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordning

•

SFS 2008:218 Badvattenförordning

•

SFS 2004:675 Förordning om omgivningsbuller

•

SFS 2004:660 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

•

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

7

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

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

människors hälsa och säkerhet

•

jord‐, berg‐ och vattenförhållandena

•

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

•

möjligheterna att förebygga vatten‐ och luftföroreningar samt bullerstörningar

•

risken för olyckor, översvämning och erosion.

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

G E O L O GI

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

HY DROLOGI/ DAGVATTEN

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

8

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

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

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

9

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

T RAF I K OCH KOMMUNIKATIONER

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

10

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

11



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



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



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



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

Arctan AB 2019.
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B ILD 4. P RINCIPSKISS DAGVATTENLÖSNINGAR

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

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

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


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



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

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

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

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


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



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

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


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



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

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


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


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

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

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

5.3 BULLER

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

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

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus

•

45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid

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


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



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

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

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

12

MiljöInvest AB 2019.
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trafik orsakar normalt inte skador på byggnader.
För att belysa betingelserna vad gäller vibrationer från Mälarbanan så har ett PM tagits
fram vad gäller vibrationer från tågtrafik. PM:et är ett utlåtande som grundar sig på vibrat‐
ionsutredning för detaljplan för Härnevi 1:17, Gamla brandstation, som ligger i anslutning
till planområdet för Täppan.
Enligt SGU:s jordarts‐ och jorddjupskartor är markförhållanden mellan områdena mycket
lika. Tågtrafiken bedöms ha likvärdig hastighet förbi områdena. Enligt den tidigare utred‐
ningen för Gamla brandstationen, daterad 2015‐04‐30, Structor Akustik, mättes vibration‐
er cirka 33 meter från närmaste spårmitt. Vid mätningen konstaterades att de uppmätta
komfortvibrationerna som högst vara 0,39 mm/s, vilket är precis under gränsen för måttlig
störning men är kännbara samt att nivåerna i färdigställd byggnad, i markplan, förväntas
vara något lägre än uppmätt värde. Om hänsyn tas till ett framtida järnvägsspår beräknas
komfortvibrationerna överstiga 0,40 mm/s. Stomljud beräknades till att högsta uppgå till
36 dBA (slow).
Med ökat avstånd från spåret förväntas vibrationerna minska. I hus 1 förväntas vibration‐
erna i mark vara lika stora som uppmätta för Gamla brandstationen, alltså 0,39 mm/s för
att sjunka till cirka 0,2 mm/s för Hus 4.

B ILD 6. V ISAR BEBYGGELSENS PLACERING I OMRÅDET

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


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



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

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

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

13

Structor Akustik AB 2019.

14

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


Klass 2.1. Brännbara gaser



Klass 2.3. Giftiga gaser



Klass 3. Brandfarliga vätskor

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


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



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

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


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



Provtagningsplan upprättas och fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten.



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



Föroreningar och avfall ska hanteras enligt gällande lagar och föreskrifter.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2 MILJÖKVALITETSMÅL
Riksdagen beslutade 1999 att det skulle finnas 15 nationella miljökvalitetsmål för Sverige. I
november 2005 antogs ett 16:e miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. Arbetet med att
nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella
miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för
miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl
myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers.16
Nedan sammanfattas miljökvalitetsmålen och hur planen förhåller sig till dessa.
Begränsad klimatpåverkan
Planförslaget ger upphov till ökad trafik, främst genom att det tillskapas fler bostäder i
området vilket innebär att människor kommer resa till och från bostäderna. Transporterna
till och från planområdet medför emissioner av växthusgaser, främst koldioxid, i olika om‐
fattning beroende på vilket transportsätt som väljs. Förutsättningarna, med närheten till
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centrum, utbyggt nät av cykelvägar samt gångavstånd till kommunikationer med tåg och
buss, skapar goda förutsättningar för att nyttja klimatvänliga transportmedel.
Genomförande av planförslaget bedöms påverka uppfyllandet av miljökvalitetsmålet be‐
gränsad klimatpåverkan i mindre omfattning och främst vid anläggningen av området
samt genom den energianvändning och konsumtion som kan kopplas till bostadsområdet.
Skyddande ozonskikt
Det mesta tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat och att det istället kom‐
mer öka i tjocklek före år 2020. Internationella åtgärder att förbjuda och begränsa utsläpp
av ozonnedbrytande ämnen har hittills varit framgångsrika.
Planförslaget påverkar inte detta miljökvalitetsmål då det inte sker någon hantering av
kylar, frysar och rivningsavfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen.
Grundvatten av god kvalitet
Genomförd dagvattenutredning visar på att dagvatten kan fördröjas och omhändertas på
ett långsiktigt hållbart sätt. Lokaliseringen och dagvattenhanteringen säkerställer att inga
vattenskyddsområden eller grundvattenförekomster påverkas vid genomförandet av pla‐
nen. Miljökvalitetsmålet påverkas därmed inte.
Ett rikt odlingslandskap
Planområdet ianspråktar inte mark som utgör del odlingslandskapet t.ex. slåtter‐ och be‐
tesmarker, åker‐ och vägrenar eller andra småbiotoper. Genomförandet av planförslaget
påverkar inte detta miljökvalitetsmål.
Frisk luft
Luftföroreningar påverkar hälsan negativt. För många människor kan föroreningar i luften
även bidra till förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är
inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten.
De största bidraget till luftföroreningar i kommunen är trafiken. Även uppvärmning och
industrier bidrar till luftföroreningar. I kommunen är halterna av luftföroreningar i
allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte. De högsta halterna av
partiklar och kväveoxider finns runt motorvägen E18 som går genom kommunen.
Trafikmängderna i omgivningen till planområdet är måttliga. I dagsläget finns inga kända
områden i kommunen där utomhusluft riskerar att äventyras. Planförslaget påverkar
miljökvalitetsmålet i marginell negativ riktning då planförslaget medför en ökad mängd
trafik med ökade utsläpp som följd.
Säker strålmiljö
Inom planområdet varierar resultatet av radonmätningen stort, från högradonmark till
lågradonmark. Byggnader bör därför utföras radonsäkra om inte nya mätningar utförs i
läge förplanerade byggnader som visar att marken i läge för planerad byggnad utgörs av
lågradonmark. Planförslaget, med vidtagna åtgärder som avser radonsäkert utförande av
byggnader, bidrar till uppfyllelse till miljökvalitetsmålet.
Magnetfältet från järnvägen är omkring 0,1 μT vid ett avstånd av cirka 20 meter från järn‐
vägen när inget tåg är i närheten. Det är den grundnivå som normalt finns i bostäder och
kontor. Detta är ett medelvärde. När ett tåg är i närheten ökar styrkan något, och denna
ökning kan påverka känslig utrustning. Ligger byggnaden längre bort än 20 meter från
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järnvägens kontaktledning är dock magnetfältet från järnvägen generellt så svagt att stör‐
ningar på utrustning är ovanliga (Trafikverket 2019‐05‐28). Bostäder inom planområdet
uppförs på behörigt avstånd från ledningar och andra inrättningar som generera elektro‐
magnetiska fält. Genomförandet av planförslaget påverkar inte detta miljökvalitetsmål.
Storslagen fjällmiljö
Detta miljökvalitetsmål är inte relevant för genomförandet av planen.
Bara naturlig försurning
De ämnen som bidrar till försurningen är svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. De
härrör från utsläpp framför allt från väg‐ och sjötrafik, värme och elkraftverk, industrier
samt jordbruk. Planförslaget påverkar miljökvalitetsmålet i mindre omfattning genom
ökad trafik och därmed ökade halter av försurande ämnen.
Ingen övergödning
Planförslagets markanvändning kan bidra till att gödande ämnen släpps ut till mark och
vatten. Emellertid hanteras denna risk genom redovisad dagvattenhantering samt att be‐
byggelsen ansluts till kommunalt VA och reningsverk. Därmed påverkar genomförandet av
planen inte detta miljökvalitetsmål på ett negativt sätt.
Myllrande våtmarker
Markanvändningen i planförslaget ianspråktar inte våtmark. Dagvattenhantering och
kommunalt VA säkerställer att föringar från området inte förs vidare till våtmarker. Miljö‐
kvalitetsmålet bedöms inte påverkas vid genomförandet av planen.
God bebyggd miljö
Lokaliseringen av planområdet, bebyggelsens utformning med närhet till kommunikation‐
er, grönområden och kulturmiljöer samt beaktande av hälsa och säkerhet bedöms var i
linje med miljökvalitetsmålet. Människor som kommer att bo eller vistas inom området
utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer eller strålning.
Markanvändningen inom området bedöms medföra att marken används på ett resursef‐
fektivt sätt och att bostadsområdet blir en god miljö och attraktiv miljö. Planförslaget på‐
verkar miljökvalitetsmålet i positiv riktning.
Giftfri miljö
Inom området finns förorenade områden enligt genomförd miljöteknisk undersökning.
Marksanering ska göras för att marken ska bli lämplig för bostäder. Genomförandet av
planen bedöms inte generera tungmetaller eller andra giftiga ämnen eller farliga kemika‐
lier. Miljökvalitetsmålet bedöms påverkas i positiv riktning då markföreningar omhänder‐
tas.
Levande sjöar och vattendrag
Miljökvalitetsnormerna för ytvatten bedöms inte påverkas till en sämre status vid genom‐
förandet av planen. Sätrabäcken som finns i anslutning till området har beaktats vid pla‐
nens utformning och den dagvattenhantering som planeras. Med genomförandet av redo‐
visade skadeförebyggande åtgärder och försiktighetsmått bedöms Sätrabäckens ekologi
och funktion inte påverkas.
Miljökvalitetsmålet bedöms påverkas marginellt av genomförandet.
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Levande skogar
Markanvändningen i planförslaget ianspråktar inte värdefulla skogsmiljöer. Miljökvali‐
tetsmålet berörs inte vid genomförandet av planen.
Ett rikt djur‐ och växtliv
Planförslaget markanvändning bedöms inte påverka områden som är väsentliga för den
biologiska mångfalden. Inga akut hotade arter finns inom området. Bebyggelsen uppförs i
nära anslutning till Sätrabäcken som en är del i kommunens gröna infrastruktur. Grön är
ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt an‐
lagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald be‐
varas och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.
Miljökvalitetsmålet bedöms inte påverkas in någon omfattning.

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

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

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

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

7.2 ALTERNATIV
Eftersom kommunen har planmonopol gav politiken planuppdrag baserat på att markan‐
vändningen bedömts vara lämplig. Innan planbesked gavs gjordes en bedömning av
huruvida bostäder är lämpligt på denna plats (i relation till andra, så som verksamheter av
olika slag) eller ej, och bostäder bedömdes vara den enskilt lämpligaste och hållbaraste
användningen. Det ligger som sagt i kommunen och regionens intresse att arbeta för fler
bostäder tillskapas i kollektivtrafiknära läge.

41

MKB Härnevi 1:34 m.fl. – detaljplan Täppan

Om flerbostadshus skulle ha en annan struktur och exploateringsgrad, skulle man kunna
tänka sig att byggrätterna exempelvis läggs så att huskropparna ligger parallellt så som
miljonprogrammets lamellhus, eller att punkthus skulle ligga som ”hus i park”. Även då
skulle planens bakomliggande syfte (se 7.1) uppfyllas. Den av exploatören anlitade
arkitekten har tittat på olika dispositioner, men landat i en semi‐öppen kvartersstruktur då
denna möjliggör en mer privat och större innergård. Kommunen anser också att detta är
en lämplig disposition på platsen och att den ska prövas.
Gällande parkering så finns det alternativ till markparkering, så som parkering i garage
under mark. Då det finns mark invid spåren att tillgå för parkeringsändamål, anses det inte
ekonomiskt hållbart att belasta framtida bostadsrättsinnehavare/hyresgäster med de
kostnader som bilparkeringsplatser i garage skulle medföra. I miljöbedömningsprocessen
är det fokus på ekologisk hållbarhet, men social och ekonomisk hållbarhet är också del av
hållbarhetsbegreppet.
Vid planering av en annan markanvändning inom området, t.ex. endast för handel eller
kontor etc., krävs inte marksanering i samma omfattning som vid planering för bostäder
som utgör känslig markanvändning. Markanvändning i form av handel, kontor etc. skulle
därmed innebär att marken inte saneras eller endast saneras i mindre omfattning än i jäm‐
förelse med huvudalternativet.

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

Huvudalternativ

Alternativ utformning

Användning: bostäder

Användning: annan

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

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

Flerbostadshus (tre eller fyra våningar)

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

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

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

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

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

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


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



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



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



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

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

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



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



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



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



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

Analys av inträffade incidenter
En orsaksanalys genomförs, korrigerande och förebyggande åtgärder fastställs. Åtgärder
genomförs i samråd med tillsynsmyndigheten. Åtgärderna följs upp.
Avvikelserapportering
Hanteringen sker enligt rutin för avvikelser/tillbud/olyckor hos utföraren. Samtliga avvikel‐
ser hanteras, analyseras och åtgärder vidtas för att minska risken för upprepning av till‐
bud/olyckor/avvikelser. Betydande miljöaspekter samt riskinventeringar uppdateras vid
behov.
Dokumentation
Skriftlig dokumentation genomförs löpande och delges tillsynsmyndigheten.
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Vår beteckning
KS 17/0347

Remisslista för samråd av
Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för

Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.), nr 1902
Bro
Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning daterad 2019-11-14
samt

Länsstyrelsen i Stockholms län
Lantmäterimyndigheten Sthlms län
Region Stockholm Trafikförvaltningen
Trafikverket Region Stockholm
Käppalaförbundet
Brandkåren Attunda
Polismyndigheten i Sthlms län
TeliaSonera Skanova Access AB
Norrvatten
Vattenfall Eldistribution AB
Svenska Kraftnät AB
E.ON Värme Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB
Ragn-Sells AB
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro
Lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro
Posten meddelande AB
Bygg- och miljönämnden
Utbildningsnämnden
Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Tillgänglighetsrådet
Näringslivsrådet
Hyresgästföreningen region Stockholm
Upplands-Bro Villaägarförening
Kungsängens Villaägareförening
Bro-Lossa Hembygdsförening
Kulturbojen
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen

Telefon 08-58169000
Fax 08-58169240
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Bankgiro 5420-3674
Org. nr 01-212000-0100
www.upplands-bro.se

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Sara Hagström Yamamoto
den 13 december 2019 11:56
kommunstyrelsen; Kultur- och fritidsnämnden
Mathias Rantanen; Hannah Rydstedt Nencioni; Inger Broström; Mattias
Peterson
Sv: Kultur- och fritidsnämnden ej med på samrådsutskick för detaljplan
Täppan

Uppdatering i ärendet:
Jag har fått svar av planhandläggaren att hon glömt kryssa i Kultur- och fritidsnämnden i ärendelistan.
Bra om enheten kan säkra upp rutinerna så att inte en nämnd inom kommunen glöms bort.
Jag ber henne skicka in sitt svar i ärendet så det kan diarieföras. Kultur- och fritidsnämnden kommer att
få anstånd så att ett yttrande i samrådsärendet kan behandlas på första nämndsammanträdet efter
julledigheten.
Med vänlig hälsning
Sara Hagström Yamamoto
Kulturmiljöansvarig
Kultur- och fritidskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
Tel: 08-51832161
sara.hagstromyamamoto@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

Från: Sara Hagström Yamamoto
Skickat: den 13 december 2019 11:18
Till: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@upplands-bro.se>; Kultur- och fritidsnämnden
<Kultur.Fritidsnamnden@upplands-bro.se>
Kopia: Mathias Rantanen <Mathias.Rantanen@upplands-bro.se>; Hannah Rydstedt Nencioni
<Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se>; Inger Broström (Inger.Brostrom@upplands-bro.se)
<Inger.Brostrom@upplands-bro.se>; Mattias Peterson <Mattias.Peterson@upplands-bro.se>
Ämne: Kultur- och fritidsnämnden ej med på samrådsutskick för detaljplan Täppan
Hej!
Angående detaljplanen för Täppan som är ute på samråd just nu:
Varför finns inte Kultur- och fritidsnämnden med på remisslistan?? Se här: https://www.upplandsbro.se/download/18.3c8aef5a16e40dfec51142b/1574867857362/Remisslista%20samr%C3%A5d%20T%
C3%A4ppan%20nr%201902.pdf
Kan heller inte hitta detaljplanen i Kultur- och fritidsnämndens diarium.

Skickas inte alla nya förslag på detaljplaner även till Kultur- och fritidsnämnden?
Svar på detta måste inkomma snarast eftersom samrådstiden snart går ut. Det är viktigt att Kultur- och
fritidsnämndens perspektiv, bl a inom kulturmiljöområdet, får chansen att komma till tals i varje
planärende.
Med vänlig hälsning
Sara Hagström Yamamoto
Kulturmiljöansvarig
Kultur- och fritidskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
Tel: 08-51832161
sara.hagstromyamamoto@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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Sara Hagström Yamamoto
Verksamhetsansvarig Kulturenheten
Kultur- och fritidskontoret
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Sara.HagstromYamamoto@upplands-bro.se

Samrådsyttrande - Samråd om förslag till
detaljplan Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby
2:131 , nr 1904, Kungsängen, Upplands-Bro
kommun)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kontorets förslag till yttrande som sitt eget
och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 4 december 2019 § 58, sänds
förslag till detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131), nr 1904, ut
för samråd enligt regler för standardförfarande, plan- och bygglagen
([2010:900]) i dess lydelse efter 1 januari 2015).
Villa Skoga är en av Kungsängens äldsta byggnader, beläget i Kungsängens
centrum. Planområdet består av byggnaden samt trädgård och intilliggande
parkering.
Syftet är utveckla och bevara Villa Skoga. Byggnaden ska kunna användas för
varierade verksamheter såsom butik, café, kontorshotell, konferens och/eller
bostäder. Byggnaden kommer att förses med rivningsförbud. Detaljplanen
innebär även att skyddsbestämmelser införs för exteriören och delar av
interiören. Tillbyggnad får ske på den norra sidan av byggnaden. Om behov
uppstår ska det ges möjlighet att förfoga över en större yta av den närliggande
parkeringen.
Planförslaget anges stämma överens med inriktningen i kommunens
översiktsplan.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kontorets yttrande
Villa Skoga var under en tid rivningshotad och det är en glädjande utveckling
att byggnadens värden har uppmärksammats. Byggnaden är en stark
påminnelse av platsens historia innan Kungsängens moderna centrum och det
är mycket positivt för den lokala kulturhistorien att byggnaden bevaras. Om
byggnaden används till centrumverksamheter som café kan den bli en ny,
attraktiv mötesplats för kommuninvånarna.

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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Det är mycket bra att detaljplanen lyfter fram Villa Skoga som en
kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Det finns dock en diskrepans mellan de antikvariska utredningarna och planens
bestämmelser. Trots att de väggfasta bänkarna i villans trapphall (sannolikt
original från när huset byggdes) och villans ursprungliga fönster i de
antikvariska utredningarna tas upp som centrala kulturvärden för villan, värnas
de inte i planbeskrivningen.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 3 februari
2020.



Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för Detaljplan Villa Skoga
(Kungsängens Kyrkby 2:131 , nr 1904, Kungsängen, Upplands-Bro
kommun), KS 19/0314.

Ärendet
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 4 december 2019 § 58, sänds
förslag till detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131), nr 1904, ut
för samråd enligt regler för standardförfarande, plan- och bygglagen
([2010:900] i dess lydelse efter 1 januari 2015).
Villa Skoga är en av Kungsängens äldsta byggnader, beläget i Kungsängens
centrum. Planområdet består av byggnaden samt trädgård och intilliggande
parkering.
Syftet är utveckla och bevara Villa Skoga. Byggnaden ska kunna användas för
varierade verksamheter såsom butik, café, kontorshotell, konferens och/eller
bostäder. Byggnaden kommer att förses med rivningsförbud. Detaljplanen
innebär även att skyddsbestämmelser införs för exteriören och delar av
interiören. Tillbyggnad får ske på den norra sidan av byggnaden. Om behov
uppstår ska det ges möjlighet att förfoga över en större yta av den närliggande
parkeringen.
Planförslaget anges stämma överens med inriktningen i kommunens
översiktsplan.
Yttrande
Villa Skoga var under en tid rivningshotad och det är en glädjande utveckling
att byggnadens värden har uppmärksammats. Byggnaden är en stark
påminnelse av platsens historia innan Kungsängens moderna centrum och det
är mycket positivt för den lokala kulturhistorien att byggnaden bevaras. Om
byggnaden används till centrumverksamheter som café kan den bli en ny,
attraktiv mötesplats för kommuninvånarna.
Det är mycket bra att detaljplanen lyfter fram Villa Skoga som en
kulturhistoriskt värdefull byggnad. Villa Skoga fyller flera kriterier som enligt
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BBR 2011: 6 (1: 2213) räknas upp som grund för att en byggnad ska vara
särskilt värdefull enligt 8 kap. 13 § PBL. Den är uppförd före 1920 och har
välbevarad karaktär. Den belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och
ekonomiska villkor och arkitektoniska ideal. I sammanhanget är det värt att
nämna att dess funktion under en tid som pojkhem, senare skolhem, under åren
1939-1977 också är en del av dess värde. Levnadsförhållanden och villkor för
barn som av olika anledningar levde i samhällets marginaler är än idag en
marginaliserad del av historien.
Även om det inte i dagsläget finns utrymme att inom planarbetet att genomföra
åtgärder för att förbättra Villa Skogas plats i stadsbilden, är det bra att tanken
tas upp i detaljplanen. Även om Villa Skogas stora trädgårdar inte kan
återskapas vore det ett lyft för centrummiljön i Kungsängen samt människors
möjligheter till rekreation i centrummiljön om det gröna i villans omgivning –
inklusive de få kvarvarande fruktträden - i förlängningen skulle utvidgas och
förstärkas.
Det är bra att Villa Skogas kulturvärden har utretts och att de synliggörs i
planbeskrivningen. Det är också mycket positivt att villan, som en åtgärd att
skydda och värna om kulturvärdena, har förlagts med rivningsförbud samtidigt
att skydds- och hänsynsbestämmelser införs för delar av exteriören och
interiören. Berömvärt att stödmurarna inte glömts bort i sammanhanget som
viktig del av bebyggelsemiljön.
Det finns dock en diskrepans mellan de antikvariska utredningarna och planens
bestämmelser. Trots att de väggfasta bänkarna i villans trapphall (sannolikt
original från när huset byggdes) och villans ursprungliga fönster i de
antikvariska utredningarna tas upp som centrala kulturvärden för villan, värnas
de inte i planbeskrivningen. De väggfasta bänkarna skyddas inte alls eftersom
de inte nämns och av fönstren är det endast trapphallens etagefönster som
förses med skyddsbestämmelser. Övriga fönster får endast
varsamhetsbestämmelser. Originalfönster är en mycket viktig del av
kulturvärdena i ett hus. Tyvärr har originalfönster försvunnit i alltför många
byggnader i Sverige genom fönsterbyten. Det skulle vara beklagligt att Villa
Skoga blir del av det skeendet.
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Exempel på Villa Skogas fönster (ur planbeskrivningen)

Trapphallens fasta, troligtvis från huset tillkomsttid men ommålade när pojkhemmet flyttade in 1939
(foto ur planbeskrivningen).

Detaljplanen har således av oklar anledning valt att inte skydda dessa
uppräknade kulturvärden. I fall dessa glömts bort behöver det rättas till. Om det
istället är ett medvetet beslut behöver det förklaras. En planbeskrivning ska
bland annat innehålla en redovisning av planens konsekvenser och de
överväganden som har gjorts med hänsyn till motstående intressen (PBL 4 kap.
33§). Kulturvärdena tillhör de allmänna intressena och medför planen
konsekvenser för dessa intressen ska det redovisas. I det här fallet är
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kulturvärdena utredda och beskrivna. Den enda konsekvens som nämns kort är
dock att de fasta bänkarna inte skyddas. Originalfönstren nämns ej. När
detaljplanen gör ett medvetet val att inte skydda några av kulturvärdena som
räknas upp i de antikvariska underlagen behöver anledningen till detta
redovisas och motiveras – dvs övervägande som gjorts med hänsyn till de
motstående intressen som måste ha föranlett beslutet. En sådan redovisning
saknas.
Rekommendationen är dock att planen istället tar upp dessa viktiga
kulturvärden (trapphallens fasta bänkar och byggnadens originalfönster) under
skyddsföreskrifterna. Trapphallen är en välbevarad interiör miljö där de fasta
bänkarna, kalkmålningarna, den öppna eldstaden, trappen med dess räcken och
etagefönstren bildar en helhet. Att ta bort dess fasta bänkar vore att förvanska
trapphallens – och därmed byggnadens – interiör. Detsamma gäller fönstren
som utgör viktiga delar av byggnaden karaktär. Det finns bra metoder för
energieffektivisering samtidigt som ursprungliga fönstersnickerier bevaras.
Byggnaden har sådana kulturvärden att det i bygglovsärenden, inför beslut om
kontrollplan, bör finnas ett underlag som visar hur byggnadens kulturvärden
påverkas av den föreslagna åtgärden. Det är bra om planbeskrivningen
synliggör behovet av ett sådant underlag för att kulturvärden ska tas till vara på
bra sätt i vidare bygglovsärenden. Om inte byggherrens egenkontroll innehåller
tillräcklig kompetens om kulturvärden kan det krävas att en certifierad
sakkunnig avseende kulturvärden tas in.

Barnperspektiv
Yttrandet instämmer med planbeskrivningens formulering av konsekvenser:
Detaljplaneförslaget bedöms kunna få positiva konsekvenser för barn då byggnaden
bevaras och en del av ortens historia kan fortsätta berättas för de som växer upp i
Kungsängen. I det fall Villa Skoga skulle användas för bostäder skulle det kunna erbjuda en
bra boendemiljö för barn förutsatt att staket sätts upp kring stödmurarna.

Det kan tilläggas att om pojkhemmet/skolhemmets historia synliggörs i
byggnadens nya användning skulle det bidra till att ännu marginaliserade delar
av barns levnadsförhållanden i historien synliggörs. Det är viktigt i
sammanhanget att förmedlingen även inbegriper de intagna barnens perspektiv.
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Kultur- och fritidskontoret
Hanna Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för Detaljplan Villa Skoga
(Kungsängens Kyrkby 2:131, nr 1904, Kungsängen, Upplands-Bro
kommun), KS 19/0314.
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Kategorier:

Inger Broström
den 2 januari 2020 19:07
Bygg- och miljönämnden; Kultur- och fritidsnämnden; Tekniska nämnden
Samråd om förslag till detaljplan Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131, nr
1904, Kungsängen, Upplands-Bro kommun
Följebrev samråd Villa Skoga nr 1904.pdf; Protokollsutdrag från
Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 4 december 2019 - Detaljplan
för Vi....pdf; Plankarta Samråd Villa Skoga nr 1904.pdf; Planbeskrivning
Samråd Villa skoga nr 1904.pdf; Remisslista samråd Villa Skoga nr 1904.pdf;
Informationsbroschyr Samråd Villa Skoga nr 1904.pdf
Ej registrerat

Till berörda remissinstanser
Samråd om förslag till detaljplan för
Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131
Nr 1904
Kungsängen
Upplands-Bro kommun
Vår beteckning KS 19/0314

Ta del av bifogad information.
Samråd om förslaget pågår från och med onsdag 8 januari 2020 till och med torsdag 30 januari 2020.
Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum. Handlingarna
finns också på kommunens webbplats: www.upplands-bro.se/dpvilla-skoga
Öppet hus kommer att hållas onsdag 22 januari 2020, klockan 15.00 – 19.00, i kommunhusets
Kontaktcenter, Furuhällsplan 1, i Kungsängen centrum.
Synpunkter på förslaget ska senast torsdag den 30 januari 2020 skriftligen framföras till: Upplands-Bro
kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Med vänliga hälsningar
Inger Broström
Planadministratör
Planavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret

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

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

www.upplands-bro.se
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2020-01-02

Vår beteckning

KS 19/0314

Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning

Förslag till detaljplan för
Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131)
Kungsängen

Nr 1904

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 4 december 2019 § 58, sänds förslag till
detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131), nr 1904, ut för samråd enligt
regler för standardförfarande, plan- och bygglagen ((2010:900) i dess lydelse efter 1
januari 2015).
Villa Skoga är en av Kungsängens äldsta byggnader, beläget i Kungsängens centrum.
Planområdet består av byggnaden samt trädgård och intilliggande parkering.
Syftet är utveckla och bevara Villa Skoga. Byggnaden ska kunna användas för
varierade verksamheter såsom butik, café, kontorshotell, konferens och/eller bostäder.
Byggnaden kommer att förses med rivningsförbud. Detaljplanen innebär även att
skyddsbestämmelser införs för exteriören och delar av interiören. Tillbyggnad får ske
på den norra sidan av byggnaden. Om behov uppstår ska det ges möjlighet att förfoga
över en större yta av den närliggande parkeringen.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Samrådstiden är från och med onsdag den 8 januari 2020 till och med torsdag den
30 januari 2020. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/dpvilla-skoga.
Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen.
Öppet hus kommer att hållas i kommunhusets Kontaktcenter, Furuhällsplan 1,
Kungsängen, onsdag den 22 januari 2020, klockan 15.00 – 19.00. Du får tillfälle att
ställa frågor och ge förslag till företrädare från kommunen samt fastighetsägaren.
Synpunkter på förslaget ska senast torsdag den 30 januari 2020 skriftligen
framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller
via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se.
Ange diarienummer, namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning.
Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i
planprocessen.
Frågor i ärendet besvaras av Lina Wallenius planarkitekt på Planavdelningen och
Charlotte Ahlstrand mark- och exploateringschef på Mark- och
exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00.
Samhällsbyggnadskontoret
Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/dpvilla-skoga

Handlingar:
- Följebrev (denna handling)
- Samrådsbeslut SBU 2019-12-04 § 58
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr
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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.

PROTOKOLLSUTDRAG
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 58

Sammanträdesdatum:

2019-12-04

Detaljplan för Villa skoga
(Kungsängens Kyrkby 2:131)
Dnr KS 19/0314

Beslut
Detaljplaneförslaget för Villa skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl) sänds ut
för samråd enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Sammanfattning
Uppdraget för ny detaljplan för Villa skoga omfattar att möjliggöra en ny
användning samt pröva möjligheten att införa skyddsbestämmelser för
byggnaden.
Förslaget till ny detaljplan innehåller bestämmelser om parkering, centrum och
bostäder. Skyddsbestämmelser för exteriör och interiör på Villa Skoga föreslås.
Förslaget till detaljplan föreslås sändas ut på samråd enligt standardförfarande.

Beslutsunderlag


Beslut om planuppdrag KS § 52, 31 maj 2017



Plankarta, 2019-11-26



Planbeskrivning, 2019-11-26



Köpekontrakt 2019-07-18

Förslag till beslut
Detaljplaneförslaget för Villa skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl) sänds ut
för samråd enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Beslutet skickas till:


Fastighetsbolaget Villa Skoga AB
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Samhällsbyggnadskontoret

Detaljplan för

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

nr 1904

Kungsängen
Upplands-Bro kommun
Standardförfarande

upprättad enligt PBL 2010:900
i lydelse efter den 1 januari 2015
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Handlingar
Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:500, daterad 2019-12-20
Denna planbeskrivning.
Fastighetsförteckning

Övriga handlingar
Behovsbedömning, 2019-09-06, rev 2019-11-26
Kulturhistorisk dokumentation och värdering, Stockholms läns museum, 2016-10-28
Antikvarisk förundersökning/konsekvensbeskrivning, Sweco, 2018-07-13
PM Geoteknik Villa Skoga, Strival Group, 2019-12-18
Markteknisk undersökningsrapport MUR Geoteknik, Strival Group, 2019-12-20

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
Villa skoga byggdes 1926 och har haft olika användningar sedan dess. Fastigheten har styckats av
flertalet gånger och består för närvarande av parkering, Villa skoga samt en förrådsbyggnad.
Byggnaderna är i nuläget oanvända. Till byggnaderna hör en mindre trädgårdstomt med stödmurar
mot omgivande fastigheter söder om byggnaden.
Gällande detaljplan anger användningen A – allmänt ändamål. Byggnaden har till stor del varit
oanvänd de senaste åren, medan delar har använts till förråd och möteslokal. 2016 användes
byggnaden som ersättningslokal efter att det brunnit på Källskolan.
Kommunen har sålt fastigheten för Villa Skoga, Kungsängens Kyrkby 2:311 till Fastighetsbolaget
Villa Skoga AB. Bolaget har för avsikt att anpassa den befintliga byggnaden för att bedriva
möteslokaler och konferens, kontorshotell, café, butik och evenemangslokal. De önskar även ha
möjlighet att förändra användningen till bostäder för det fall att efterfrågan på kontors och
konferenslokaler inte är tillräckligt stor.
Kommunen har beviljat bygglov för utbyggnad av ett inglasat uterum ovanpå betongsockeln på
byggnadens norra sida, utrymningstrappa på byggnadens östra sida samt en ny ramp på byggnadens
västra sida. Verksamheten kommer att förändras till kontorshotell och café.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är utveckla och bevara Villa skoga. Byggnaden ska kunna användas för
varierade verksamheter såsom för centrumändamål och/eller bostäder i den befintliga byggnaden
samtidigt som de välbevarade kulturvärdena i byggnaden skyddas.
Detaljplanen kommer att pröva möjligheten att ersätta användningen A – allmänt ändamål med
användningen C – centrum samt B - bostäder. Användningen C ger möjlighet att använda byggnaden
till olika blandade ändamål, såsom butik, café, kontorshotell och konferens. Planen innebär även att
skyddsbestämmelser för exteriören på byggnaden och delar av interiören. Byggnaden kommer att
förses med rivningsförbud. Tillbyggnad får ske på den norra sidan av byggnaden. Parkeringen ändras
från A till P – parkering på kvartersmark. En del av parkeringen får användningen PCB, för att Villa
skoga ska kunna få möjlighet att förfoga över en större yta om det skulle behövas i framtiden.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2017 och handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900 i lydelse efter
den 1 januari 2015.
Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande.
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Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där yttranden
som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid
behov innan ett granskningsförslag upprättas.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (SBU)
Samrådstid
Granskningstid
Antagande (KS)

december 2019
januari 2020
våren 2020
våren 2020

Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav den 31 maj 2017 §52, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till
ny detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131) genom standardförfarande.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Planen bedöms vara
förenlig med riksintresse för det förliga friluftslivet, Mälaren med öar och strandområden.

Hushållning med mark- och vattenområden
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Planförslaget innebär att bebyggelsen bevaras. Förslaget anses vara god hushållning med
markområden.

Påverkan på riksintressen
Planen ligger inom riksintresseområde för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB, Mälaren med öar och
strandområden. Planområdet ligger i bebyggt områden utan direkt anknytning till det rörliga
friluftslivet. Området är redan bebyggt och kommer inte förändras. Planens genomförande är inte ett
hinder för det rörliga friluftslivet.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller
och ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i
Upplands-Bro kommun där miljökvalitets-normer för utomhusluft överskrids. Anledningen är att
sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar).
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Vatten
Planområdet har vattenförekomsten Mälaren-Görväln som avrinningsområde. Den uppnår god
ekologisk status, men uppfyller inte god kemisk status. Den har god ekologisk status men uppnår inte
god kemisk status. Vattenförekomsten har problem med bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar, nickel och nickelföreningar, tributyltennföreningar, antracen, bly och
blyföreningar samt kadmium och kadmiumföreningar som inte uppnår nivån för god status.
Förekomsten riskerar att inte uppfylla ekologisk status/potential 2021 eftersom total biovolym,
makrofyter och morfologiskt tillstånd bedöms som måttliga. God kemisk status riskerar att inte
uppfyllas till 2021.
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna då den inte innebär
någon förändring av markförhållandena jämfört med nuläget. Dagvattnet från planområdet avleds via
dagvattenledning till Tibbledammen, där det renas innan det når Mälaren.
Buller
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Planområdet ligger på avstånd från trafikerade vägar. Visst omgivningsbuller förekommer från
Mälarbanan, men ligger under nivåerna för bostäder.
Ekologiskt känsliga områden
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller
med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 §
Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Tibbleviken, är ett ESKO-område som ligger ca 450 meter från planområdet. Planområdet ligger skilt
från Tibbleviken och dagvattenhanteringen sker via kommunens dagvattennät och renas i
Tibbledammen. Planen bedöms inte påverka vattenmiljön negativt, då det rent fysiskt inte kommer ske
några förändringar.

Behovsbedömning/Undersökning om betydande
miljöpåverkan
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för
Villa Skoga inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen
med mark, vatten och andra resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.
Behovsbedömningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt
kunskapsunderlag. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Samråd har genomförts med Länsstyrelsen som
delar kommunens bedömning.
Nedan följer en sammanfattning av behovsbedömningen:
Ett genomförande av detaljplan för Villa skoga bedöms inte riskera att medföra betydande
miljöpåverkan. Inga nya byggrätter utöver givna lov kommer att tillföras och inga nya parkeringsytor
tillförs. Kulturmiljövärden skyddas i planen. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte
upprättas.

Plandata
Läge och areal
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Planområdet är ca 0,2 ha stort och ligger i Kungsängens centrum, öster om torget. Planområdet
avgränsas av Gamla Landsvägen i nordväst samt av fastighetsgränserna mot omgivande fastigheter.

Flygfoto med planområdet markerat.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheterna Kungsängens Kyrkby 2:131 som ägs av Upplands-Bro kommun
samt Kungsängens Kyrkby 2:311, som ägs av Fastighetsbolaget Villa Skoga AB. Fastigheten
Kungsängens Kyrkby 2:311 har tidigare ägts av Upplands-Bro kommun.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Planområdet ingår i riksintresset Mälaren med öar och strandområden, som är ett riksintresse för
rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB. Planen bedöms inte påverka riksintresset för rörligt friluftsliv då
planområdet består av en bebyggd fastighet i den centrala tätorten.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Vattenskyddsområde
Planområdet ingår i den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Avrinning
sker mot Tibbledammen och Tibbleviken, som är ett avrinningsområde till Östra Mälarens
vattenskyddsområde. Inom skyddszonen finns det speciella föreskrifter vad gäller bland annat
hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem.

Regionala planer och program
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RUFS
Kungsängens centrala delar pekas ut som strategiskt stadsutvecklingsläge i RUFS 2050. Dessa
områden har generellt sett en hög regional tillgänglighet och potential att utveckla täta och
sammanhängande stadsmiljöer. De för projektet relevanta förhållningssätt som pekas ut i strategiska
utvecklingslägen är att planera för mångsidig och funktionsblandad stads- och bebyggelsemiljö,
lokalisera arbetsplatsintensiva verksamheter, offentliga funktioner och handel inom gångavstånd på
600 meter från stationsläge och bytespunkt samt använda kulturmiljövärden i bebyggelsen som en
resurs som hanteras utifrån sina förutsättningar. Regionala ställningstaganden för kulturmiljöer är att
inkludera kulturhistoriskt perspektiv vid utveckling. Tillskott i historiska miljöer ska utformas i
förhållande till redan befintliga värden.

Kommunala planer och program
Översiktsplan
För området gäller ÖP 2010, översiktsplan för Upplands-Bro kommun, antagen av
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, §162. Översiktsplanen förklarades aktuell av
Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42.
Relevanta planeringsinriktningar i översiktsplanen är att bevara och utveckla kommunens natur- och
kulturvärden. Viktiga element i kulturlandskapet såsom äldre bebyggelse bör bevaras och de
kulturhistoriska sambanden i landskapet bör inte brytas. Vid förändring eller komplettering av
bebyggelse eller anläggningar ska en särskild prövning ska av anpassningen till kulturmiljön. För att
säkerställa kulturminnesvårdens intressen i olika områden kan särskilda hänsynskrav eller utökad
lovplikt läggas fast i detaljplaner. Ett mål är att utveckla Kungsängens centrum till en attraktiv och
livfull mötesplats med fler lokaler och bättre orienterbarhet.
Planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen.
Detaljplaner och förordnanden
För planområdet finns gällande detaljplan:
• Stadsplan 26 för del av Ekhammar, nr 8305, Upplands-Bro kommun, Stockholm län, antagen
1984. I detaljplanen är planområdet utpekat som allmänt ändamål, där byggnad i två våningar,
med byggnadshöjd 8,8 meter får uppföras. Planens genomförandetid har gått ut.
När den nya detaljplanen vunnit laga kraft upphör den delen av den äldre detaljplanen som ingår i
planområdet att gälla.

Förutsättningar och planförslag
Natur
Mark och vegetation
Nuläge

Planområdet består av en asfalterad parkering samt en tomt bebyggd med ett tvåvåningshus och en
jordkällare. Tomten är bevuxen med buskar och gräsmatta. I fastighetsgräns mot sydväst, söder och
sydost finns stödmurar av natursten.
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Befintlig stödmur och marken som lutar ut från huset.

Förslag

Stödmurarna ska bevaras, och skyddas genom en q-bestämmelse. För att kunna utnyttja ytan söder om
huset kan den behöva jämnas ut. Förslagsvis sker detta genom terrasseringar. Utfyllnad bör inte ske
ovanpå stödmurarna. Om utfyllnad sker måste stödmurarna förstärkas.
Landskaps- och stadsbild
Planområdet ligger mellan flertalet större byggnader. Den betydelse som Villa Skoga tidigare haft i
landskapet är inte längre avläsbar.

Utsikt från Villa skoga söderut 1930. Fotografi av Carl Sunnegårdh.

Villa skogas tidigare centrala placering i Kungsängen. Foto Aero-Tjänst, Västerås
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Idag ligger Villa Skoga bakom den nyare bebyggelsen och fastigheten har styckats av flera gånger för att bygga ut
Kungsängens centrum.

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

Förslag

Det finns inte utrymme inom planarbetet att genomföra åtgärder för att förbättra Villa skogas plats
stadsbilden. För att förstärka Villa Skogas sammanhang skulle gångvägarna kring byggnaden behöva
tydliggöras. Det vore också läkande om entrén söderifrån förstärktes. En gångväg skulle kunna leda
till trappan från sydöst. Detta område ligger dock utanför planområdet på Upplands-Brohus fastighet.
För att ge en möjlighet att förbättra sammanhanget i framtiden finns en möjlighet att området norr om
byggnaden kan införlivas i Villa Skogas tomt senare.
Fornlämningar
Det finns inga fornlämningar inom planområdet.
Geologi/Geotekniska förhållanden
Nuläge

Enligt SGUs jordartskarta är parkeringen är placerad på morän, Villa skoga är byggd på morän och
urberg. Den västra delen av planområdet är glacial lera.
En geoteknisk utredning har genomförts av Strival Group under hösten 2019. Enligt utredningen
består jordföljden av ett tunt organiskt lager följt av grusig silt och sand ner till 1-2 meters djup där
berg påträffats. Äldre geotekniska utredningar indikerar att Villa skoga står på fastmark medan
området några meter söder om murarna består av lera med skjuvhållfasthet över 100 kPa. Området är
dock bebyggt efter att de äldre undersökningarna genomförts och består idag av grusiga, sandiga och
siltiga jordmassor.
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Förslag

En utökad lovplikt föreslås för förändringar av marknivån runt stödmurarna för att inte riskera att
förändringar som görs påverkar stabiliteten i murarna negativt. I det fall att utfyllnader görs ovanför
stödmurarna behöver jordtrycket bakom befintlig stödmur minimeras. Den geotekniska utredningen
föreslår tre alternativ till hur detta kan ske:
1. Spont installeras bakom befintlig mur för att ta upp jordtrycken istället för stödmuren. Spont
behöver sannolikt förankras med bergdubb.
2. Urschaktning av material bakom mur och återfyllning med lättfyllning
3. Omschaktning av massor och bakåtförankring med geonät som läggs omlott. Se illustration
nedan.
I det fall marknivån ovanför murarna utjämnas med ca 0,5 m skulle murarna bli stabilare med mindre
risk för brott.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Nuläge

Området är bebyggt med en villa från 1926, Villa Skoga. Villan är tillbyggd med en terrassmur 1939.
Villan upptar cirka 240 m3 byggnadsarea. Den är uppförd i två våningar samt med en inredd vind och
källare. På fastigheten finns även en fruktkällare uppförd i suterräng 1955.
Förslag

Användningen för villan ändras till bostäder och centrumändamål. Det innebär att byggnaden kan
användas för bostäder och/eller centrumändamål. Centrumändamål omfattas exempelvis av kontor,
konferens, hotell, handel, café, restaurang. Huvudbyggnaden får rivningsförbud. Den får också
skyddsbestämmelser för att bevara detaljer och karaktären på byggnaden samt förhindra att den
förvanskas. Möjlighet att bygga till villan ges på den norra sidan, ovanpå befintlig terrassmur.
Tillbyggnad ska ske med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. Utformningen bör
gestaltningsmässigt skilja sig från befintlig byggnads utformning för att den ursprungliga byggnadens
volym fortfarande ska vara avläsbar. Bygglov för en sådan åtgärd är redan beviljad. En tillbyggnad för
en inglasad vinterträdgård har tillåtits ovanpå terrassmuren, med en höjd motsvarande byggnadens två
våningar. För tillbyggnad gäller att den ska utformas med hänsyn till Villa skoga, för att den inte ska
bli dominant och för att Villa Skogas utformning fortfarande ska vara avläsbar. Tillbyggnaden får inte
vara högre än Villa Skogas takfot. Fruktkällaren skyddas inte, utan får ersättas med en ny byggnad
eller rivas.
Kulturmiljö
Bakgrund

Villa Skoga uppfördes som privatbostad 1926 av Riksdagsman Oscar Sjölander. Byggnadsritningar
upprättades av Frederick Sköldström. På den tiden var Kungsängen ett stationssamhällemed ett fåtal
hus och villan omgavs av en större tomt än idag. Villan var på den tiden ortens modernast utrustade
hus med centralvärmeanläggning och vatten och avloppsledningar.
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Arkivbild på Villa Skoga.

1939 gjordes Villa Skoga om till ett pojkhem för Stiftelsen Baptisterna. 1977 öppnades verksamheten
även för flickor och benämndes istället skolhem. 1977 köpte kommunenen del av skolhemmets
fastighet för att bygga vårdcentral, väster om Villa Skoga. 1982 flyttade skolhemsverksamheten. 1983
började Villa Skoga hyras ut till olika föreningar, uthyrningen upphörde 2014 då gällande
brandskyddsbestämmelser inte uppfylldes.
Villa Skoga är det äldsta huset i Kungsängens centrum och det enda kvarvarande byggnaden från det
tidigare stationssamhället. En kulturhistorisk dokumentation och värdering gjordes av Stockholms läns
museum 2016 som pekade ut Villa skoga som ett lokalhistoriskt värde som genom åren fått en stor
betydelse för ortens historiska identitet, i nivå med hembygdsgården och kyrkan. Byggnaden pekas ut
som ett socialhistoriskt minnesmärke. Dels på grund av att det byggts av att villans första ägare blev
omtalad i sin egenskap av fackföreningsman och riksdagspolitiker, inriktad på att förbättra villkoren
för traktens lantarbetare. Dels på grund av att Stiftelsen Baptisternas pojkhem var pionjärer i sin
strävan at skapa bättre livsvillkor för socialt utsatta barn.
Frågan om byggnadsminnesförklaring väcktes hos Länsstyrelsen 2016. Länsstyrelsen meddelade 2017
att byggnaden har stort lokalhistoriskt värde, men att det inte uppfyller kraven för byggnadsminne
enligt kulturmiljölagen.
Kulturhistorisk värdering

Stockholms läns museum gjorde en kulturhistorisk dokumentation och värdering 2016. Värderingen
kom fram till att Villa Skoga har ett lokalhistoriskt värde som det äldsta huset i Kungsängens centrum
och den enda kvarvarande huset från stationssamhället som tidigare låg där. Länsmuseet menar att
Villa Skoga genom åren har fått en stor betydelse för ortens historiska identitet, i nivå med
hembygdsgården och kyrkan. De menar också att Villa skoga kan ses som ett socialhistoriskt
minnesmärke genom villans första och andra ägare. Oscar Sjölander, som lät uppföra huset, blev
omtalad som fackföreningsman och riksdagspolitiker var inriktad på att förbättra villkoren för traktens
många lantarbetare. Stiftelsen Baptisternas pojkhem, var pionjärer i sin strävan att skapa bättre
livsvillkor för socialt utsatta barn. Villan har ett byggnadshistoriskt värde som ett påkostat, relativt
välbevarat hus från 1926.
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Kulturhistorisk karakteristik
Exteriör

Villans ursprungliga exteriör har bevarats till sina huvuddrag. Fasadputsen, dörr- och
fönstersnickerier, yttertaket med lertegel och de två symmetriskt placerade skorstenarna. Terrassmuren
på norra sidan byggdes till 1939, men har dörrar och fönster från 1970-talet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slätputsad fasad i gul kulör
Kontrasterande vita putsade pilastrar, sockel och taklister
Omfattningar i vitt kring fönster och blinderingsfält kring fönster
Ursprungliga dörrar och fönster, placerade i tydlig symmetri
Yttertaket och dess svaga utsvängning vid takfot, belagt med lertegel
Fyra takkupor, en i varje väderstreck, täckta med plåt
Två symmetriskt placerade skorstenar
Veranda och altaner i söder, väster och öster, med tillhörande svartmålade snidade räcken med
ornamentala detaljer, kolonner och betongtrappor
Proportioner, skala och byggnadens ursprungliga volym

Ytterdörrar med överljusfönster, kontrasterande pilastrar och kolonner.

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

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

Av den ursprungliga interiören finns framförallt bottenvåningens matsal och salong, den öppna
eldstaden, trappräcken och kalkmålningar. Kalkmålningar finns på väggarna kring i hörnen samt under
taklisten i trapphallen samt på salongens väggar, särskilt hörnen är utsmyckade, och i övergången mellan
väggar och tak i salongen. I taket ovanför dörröppningen mellan trapphallen och salongen finns
kalkmålningar, med initialer tillhörande makarna Sjölander. Den öppna eldstaden är vitkalkade med
sidostycken i form av voluter på högkant och karnisprofilerad fris. De väggfasta sittbänkarna är
eventuellt ursprungliga, men färgsättningen är från 1939. I övrigt kvarstår många ursprungliga dörrar
och listverk på bottenvåningen och övervåningen. Flera radiatorer av gjutjärn är ursprungliga, liksom
bevarade strömbrytare. I salongen finns ett golv av lackad ekparkett i fiskbensmönster med stavfris.
Övergången mellan salongen och matsalen kantas av två kolonner med toskanska kapitäl och förgyllda
detaljer. I trapphallen finns två etagefönster, indelade med mittposter och tvärpost. I de åtta
fönsterbågarna sitter rutor med blyinfattat färgat glas. Fönstren har ursprungliga beslag.
Fönstersnickerierna är laserade i en mörkbrun nyans för att efterlikna teak. Trappräcket har en svarvad
balustrad som ör laserad i en mörkbrun nyans. Ledstängerna är laserade i mörkbrun nyans och infästa
med smidesjärn. Husets källare och vind rustades upp 1967-68. Duschen och badrummet med
intilliggande bastu i källaren är särskilt tidstypiska.
•
•
•
•
•
•

Rumssamband på bottenvåningen särskilt matsal och salong med mellanliggande passage
Trapphallens höga etagefönster med färgat glas
Den öppna eldstaden
Trappräcken i huvudtrapphuset med räcke och balusterdockor, trappräcken i mindre trapphus
Kalkmålningar i trapphall och salong
Väggfasta bänkar i hallen

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

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

Detaljbilder av kalkmålningar som bård på väggen i hallen samt i valvet mellan hall och salong på nedervåningen.
Bokstäverna OJS i centrum av målningen representerar Oscar och Jennie Sjölander som lät bygga Villa Skoga
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Kalkmålningar i salongen på nedervåningen samt kolonner vid passagen mellan rummen. Foto Stockholms läns museum.

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

Detaljbilder av kolonner mellan salong och matsal på nedervåning.

Tomten

Endast en liten del av den tidigare stora tomten med fruktodling finns kvar. Den äldre trädgården
inramad av stödmurar av natursten är det enda som finns kvar av trädgården. Söder om stödmuren
finns en mindre del av den stora trädgården, med tre körsbärsträd. Den delen tillhör dock en annan
fastighet. I den södra stödmuren finns en stentrappa av natursten, som har blivit påverkad av
växtlighet, som behöver läggas om. Väster om villan finns en betonggjuten fruktkällare som uppfördes
1955.
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Förslag

På grund av att huvudbyggnaden hyser stora lokala kulturvärden förses byggnaden med
rivningsförbud. Byggnadens karaktäristiska drag är välbevarade och är av så stor vikt för byggnadens
gestaltning och historia att de skyddas genom bestämmelser för att förhindra att byggnadens yttre och
inre förvanskas. Byggnadens exteriöra karaktärsdrag ska bevaras när det gäller putsfasadens
kontrasterande pilastrar, sockel och taklister, omfattningar och blinderingsfält kring fönster,
ytterdörrar med tillhörande överljusfönster, takbeklädnad med lertegel samt svartmålade snidade
räcken med ornamentala detaljer, kolonner och betongtrappor på verandor/altaner och balkong.
Byggnadens exteriöra karaktärsdrag ska bibehållas till sin utformning gällande putsad fasad,
färgsättning, takform med utsvängd takfot, takkupor, fönster, skorstenar samt proportioner, skala och
byggnadens ursprungliga volym. Det innebär att vissa delar av byggnaden är skyddade och inte får
bytas ut, medan andra kan bytas, men att utformningen fortfarande måste vara densamma för att
byggnaden inte ska förvanskas.
Befintliga interiöra karaktärsdrag som är viktiga för byggnadens karaktär ska bevaras. Det innebär att
de inte får bytas ut. Det gäller kalkmålningar på tak och väggar på bottenvåningen, kolonner på
bottenvåningen, trappräcken i trapphallen, trapphallens etagefönster med rutor i färgat glas samt öppen
eldstad med kåpa och friser. Väggmålningarna i salongen och hallen ska bevaras, men får lov att
täckas över med byggskivor som inte skadar målningarna.
Offentlig service och kommersiell service
Nuläge

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

Planområdet kommer kunna rymma ytterligare service genom möjlighet till mindre lokaler för
exempelvis handel eller café.
Gestaltning
Norra delen av villa Skoga består av en betongsockel som byggdes till i och med att Villa Skoga blev
pojkhem 1939. Planen medger en tillbyggnad på denna sida. Tillbyggnad ska utformas med hänsyn till
den ursprungliga byggnaden genom materialval och utformning. Tillbyggnaden får inte överstiga den
befintliga byggnadens takfot i höjd, för att den inte ska bli för dominant. Utformningen av byggnaden
bör också underordna sig Villa Skoga. Bygglov för en tillbyggnad har beviljats, där tillbyggnaden
uppförs ovanpå befintlig sockel med glasfasader.
Tillgänglighet
Nuläge

Byggnaden har en metallramp för att göra entrén tillgänglig.
Förslag

Metallrampen kommer bytas ut mot en gjuten ramp utmed fasaden på den sydvästra sidan av
byggnaden enligt beslutat bygglov. Handikapptoalett kommer att ordnas på entréplanet. Endast
entréplanet kommer att vara tillgängligt i byggnaden. Att göra de övre våningarna tillgängliga skulle
innebära ett stort ingrepp i byggnaden och medföra stora kostnader. Det skulle vara möjligt att
installera en trapphiss mellan våning 1 och 2.
Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns på den allmänna parkeringsytan, cirka 20 meter från entrén.

Trafik och kommunikationer
Gatunät, utfarter
Nuläge

Planområdet ansluts till gatunätet via Gamla Landsvägen.
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Förslag

Infarten till parkering och Villa skoga är gemensam och sker på kvartersmark.
Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet kan nås via trottoarer, cykelvägar saknas. Planområdet ligger nära till Kungsängen torget
och Kungsängen station där det finns cykelparkering, vilket möjliggör för många besökare att cykla
till verksamheten.
Varumottagning
Varumottagning kan lämpligen ske på en avlastningsplats öster om villa skoga mellan byggnaden och
parkering. För att lastbilen ska få plats att vända kan parkeringsplatserna längst söderut behöva flyttas
några meter åt söder. Alternativt får avlastning ske framför Villa Skoga på norra sidan, men då stoppar
det upp trafiken till och från parkeringen.
Kollektivtrafik
Planområdet ligger drygt 200 meter från pendelstationen och busstationen i Kungsängen, vilket
möjliggör för många besökare att ta sig till verksamheten med kollektivtrafik.
Parkering
Nuläge

Inom planområdet finns en allmän parkering med 28 parkeringsplatser, varav två platser är markerade
handikapplatser. Platserna används för besökare på Kungsängens vårdcentral.
Förslag

Den östra delen av parkeringen läggs inom kvartersmark för bostäder och centrumändamål. De blir
därmed reserverade för verksamheten i Villa Skoga. Resterande parkering med 23 platser övergår till
kvartersmark för parkering. Denna del förblir i kommunens ägo. Att parkeringen blir kvartersmark
innebär att den kan användas för allmän parkering eller som uthyrningsplatser. För verksamheterna i
Villa Skoga kommer de egna parkeringarna dagtid inte att räcka till, utan besökare kommer att vara
hänvisade till allmän parkering, likt andra besökare till verksamheter i Kungsängens centrum. I det fall
Villa skoga inreds med bostäder kommer all parkering för boende ordnas inom den egna fastigheten.
Handikapplatser finns på den allmänna parkeringen, cirka 20 meter från entrén. Cykelparkering kan
anordnas på tomten. På den södra sidan om byggnaden tillåts inte parkering på för att bevara den lilla
del som finns kvar av den tidigare stora trädgården.

Störningar och risker
Buller och vibrationer
Nuläge

Läget bedöms inte överskrida gällande riktvärden för buller. Gamla Landsvägen och Kyrkovägen är
lokala gator med förhållandevis lite trafik. Mätning av trafiken på Gamla landsvägen har endast gjorts
vid Bergaskolan, drygt 200 meter från planområdet, men där är gatan återvändsgränd. Cirka 260 bilar
passerade i vardera riktningen på vardagar.
Förslag

Det bedöms inte nödvändigt att redovisa bullervärden för förslaget, med hänvisning till PBL 4 kap 33
a §.
Radon
Radonmätning har inte gjorts i byggnaden.
Översvämning
Planområdet ligger högt beläget. Byggnaden ligger ovanför omgivningen med marken lutande från
byggnaden. Inom planområdet föreligger ingen översvämningsrisk.
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Ras och skred
Tomten runt Villa skoga är uppbyggd med stödmurar sedan byggnaden uppfördes. Stabiliteten i
murarna ska undersökas för att klargöra om de behöver stöttas upp och om stabiliteten kommer att
påverkas av ett förändrat klimat.
Förorenad mark
Villa Skoga har under en period värmts upp med olja. Placering av cistern och eventuell påverkan på
marken kommer att utredas under planarbetet för att utesluta att marken är förorenad.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Dagvattnet leds till dagvattenledningar vidare till Tibbledammen där vattnet renas.

Vatten och avlopp
Villa skoga är ansluten till det kommunala VA-nätet.

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

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

Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer inom
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten.
Upplands-Bro kommun har infört ett system för insamling av mat- och restavfall. Kommunen kommer
också att införa fyrfackslöning för hämtning av förpackningar och returpapper. Det innebär att det ska
finnas plats för flera kärl inom fastigheten. Hanteringen av avfall för Villa Skoga kan lösas genom
soprum i källarsockeln eller genom ett kärlskåp i den norra delen av fastigheten.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvenser
Planen innebär positiva konsekvenser eftersom byggnaden bevaras. Byggnadens interiör kommer att
förändras i och med den förändrade användningen. Det kommer till viss del innebära negativa
konsekvenser eftersom vissa värden därigenom går förlorade. Vissa av kalkmålningarna och de
väggfasta bänkarna skyddas inte av planbestämmelser. Större delen av de kvarvarande
originaldetaljerna skyddas dock genom varsamhets och skyddsbestämmelser. Planen bedöms inte få
betydande miljöpåverkan.
Ytan för Villa Skogas fastighet har minskat, det har negativa konsekvenser för kulturvärdena, vilket är
en konsekvens av försäljning och förändring av markanvändningen. Detta är dock inte en direkt effekt
av planen, eftersom avstyckningen skett enligt gällande plan. Planen gör möjlighet att senare utöka
Villa Skogas fastighet något i jämförelse med denna avstyckning.
Innan granskningen av planen ska stödmurarnas stabilitet och risker för eventuellt oljespill utredas för
att klargöra att det inte föreligger risk för människors hälsa och säkerhet.

Ekonomiska konsekvenser
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Att rusta upp Villa skoga innebär en ekonomisk kostnad för Fastighetsbolaget Villa Skoga AB.
Miljöekonomiskt är det en vinst att upprusta befintlig byggnad, som redan stått i nästan 100 år, istället
för att bygga en ny byggnad med kortare brukstid. För kommunen innebär planen en viss minskning i
driftskostnad, eftersom den allmänna parkeringen minskar och Villa Skoga sålts. Det innebär också en
intäkt för kommunen eftersom Villa Skoga sålts.

Sociala konsekvenser
Genom att Villa Skoga får användas för nya ändamål ger det bättre förutsättningar för att byggnaden
kommer kunna användas i framtiden, istället för att stå tom. Det är positivt för den lokala
kulturhistorien att byggnaden bevaras. Om byggnaden används till centrumverksamheter kan det ge ett
tillskott till kommunen genom arbetsplatser och mötesplatser.
Barnkonsekvenser
Detaljplaneförslaget bedöms kunna få positiva konsekvenser för barn då byggnaden bevaras och en
del av ortens historia kan fortsätta berättas för de som växer upp i Kungsängen.
I det fall Villa skoga skulle användas för bostäder skulle det kunna erbjuda en bra boendemiljö för
barn förutsatt att staket sätts upp kring stödmurarna.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planområdet består enbart av kvartersmark. Exploatören ansvarar och står för avtal med ledningsägare
i området, och bekostar alla erforderliga åtgärder (där så krävs) som är nödvändiga för planens
genomförande, t.ex. flytt av ledningar. Kostnadsansvar för gator och ledningar inklusive anslutningar
till befintlig infrastruktur ligger på exploatören.
Avtal
Kommunen och exploatören tecknade markanvisningsavtal i december 2017. Köpekontrakt för
fastigheten tecknades i mars 2018 och omtecknades i juli 2019. Till köpeavtalet tecknades ett
tilläggsavtal i juni 2019. Avtalen reglerar hur plankostnaderna ska fördelas. Exploatören ska ersätta
Kommunen för plankostnaderna senast på tillträdesdagen, därmed kommer planavgift inte tas ut vid
bygglov. Om detaljplanen inte antas eller vinner laga kraft står kommunen för plankostnaderna.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Kungsängens Kyrkby 2:131 ägs av Upplands-Bro kommun. Kungsängens Kyrkby 2:311 ägs av
Fastighetsbolaget Villa Skoga AB.
Fastighetsbildning
Kungsängens kyrkby 2:311 har styckats av från Kungsängens Kyrkby 2:131. Inga fler
fastighetsförrättningar behöver göras för att genomföra detaljplanen.
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal
Servitut för avlopp, vatten och väg finns för Kungsängens Kyrkby 2:311 inom och utanför
planområdet. Ytterligare servitut för att genomföra detaljplanen behövs inte.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastigheter inom
planområdet

Fastighetsreglering

Konsekvenser av planens
genomförande

Kungsängens Kyrkby 2:131

Ingen fastighetsreglering kommer att ske.

Användning PBC, ingen
byggrätt.

Kungsängens Kyrkby 2:311

Ingen fastighetsreglering kommer att ske.

Rättigheter inom
planområdet

Förmåns och lastförhållanden

Användning BC.
Skyddsbestämmelser införs.
Frågan om ersättning enligt 14
kap 10 § PBL kan bli aktuell.
Konsekvenser av planens
genomförande

0139-2019/30.1
Officialservitut

Officialservitut för vattenledning till förmån
för Kungsängens Kyrkby 2:311, till last för
Kungsängens Kyrkby 2:131
Officialservitut för väg till förmån för
Kungsängens Kyrkby 2:311, till last för
Kungsängens Kyrkby 2:131
Förmåns och lastförhållanden

Detaljplanen påverkar inte
servitutet.

Officialservitut för avlopp till förmån för
Kungsängens Kyrkby 2:311, till last för
Kungsängens Kyrkby 2:266

Detaljplanen påverkar inte
servitutet.

0139-2019/30.2
Officialservitut
Rättigheter utanför
planområde
0139-87/12.1
Officialservitut

Detaljplanen påverkar inte
servitutet.
Konsekvenser av planens
genomförande

Fastigheter utanför
planområdet
Kungsängens Kyrkby 2:1

Detaljplanen har inte en negativ
påverkan på fastigheten.

Kungsängens Kyrkby 2:1

Detaljplanen har inte en negativ
påverkan på fastigheten.

Kungsängens Kyrkby 2:132

Detaljplanen har inte en negativ
påverkan på fastigheten.

Kungsängens Kyrkby 2:253

Detaljplanen har inte en negativ
påverkan på fastigheten.

Kungsängens Kyrkby 2:266

Detaljplanen har inte en negativ
påverkan på fastigheten.

Kungsängens Kyrkby 2:273

Detaljplanen har inte en negativ
påverkan på fastigheten.

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

Ekonomiska frågor
Driftkostnader
Planens genomförande medför inte ökade driftkostnader för kommunen.
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Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.
Avgift för vatten och avlopp
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
Lantmäteriförrättning
Kommunen ansvarar för ansökan om fastighetsreglering hos Lantmäteriet, Kostnaderna för
förrättningen bekostas av kommunen.
Ersättning enligt 14 kap 10 § PBL
Eftersom detaljplanen innehåller skyddsbestämmelser berörs frågan om ersättning enligt 14 kap 10 § i
Plan- och bygglagen. Kommunen kan bli skyldig att ersätta fastighetsägare som berörs för den skada
som ersättningen medför. Rätten till ersättning gäller dock endast om pågående markanvändning
avsevärt försvårats. Eftersom byggnaden inte används i nuläget är det osäkert om ersättning enligt
lagen blir aktuellt. Den som vill begära ersättning ska göra det inom två år från den dag då beslutet om
detaljplanen vinner laga kraft.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.
Medverkande i projektet
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning, byggavdelning,
miljöavdelning samt Kultur- och Fritidskontoret har också bidragit till arbetet.

Upprättad 2019-12-20
Planavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen

Henric Carlson
Planchef

Lina Wallenius
Planarkitekt

Charlotte Ahlstrand
Mark- och exploateringschef
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REMISSLISTA

Datum
2019-12-23

Vår beteckning
KS 19/0314

Remisslista för samråd av
Förslag till detaljplan för

Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131), nr 1904
Kungsängen
Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning daterad 2019-12-04 samt

Länsstyrelsen i Stockholms län
Lantmäterimyndigheten Sthlms län
Region Stockholm Trafikförvaltningen
Trafikverket Region Stockholm
Käppalaförbundet
Stockholms läns museum
Brandkåren Attunda
Polismyndigheten i Sthlms län
TeliaSonera Skanova Access AB
Norrvatten
Vattenfall Eldistribution AB
Svenska kraftnät
E.ON Värme Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB
IP-Only
Ragn-Sells AB
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Lokaltidningen Mitt i Sthlm
Posten meddelande AB
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
Näringslivsrådet
Damernas Företagsbyrå
Fastighetsägarna Stockholm AB
Hyresgästföreningen region Stockholm
Upplands-Bro Villaägarförening
Kungsängens Villaägareförening
Föreningen Villa Skogas vänner
Fastighetsbolaget Villa Skoga AB
Stockholms-Näs Hembygdsförening
Bro-Lossa Hembygdsförening
Håtuna Håbo-Tibble Hembygdsförening
Kulturbojen
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Stockholms Handelskammare
Svenskt Näringsliv Region Stockholm
Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen

Telefon 08-58169000
Fax 08-58169240
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Bankgiro 5420-3674
Org. nr 01-212000-0100
www.upplands-bro.se

Läs alla handlingar!

Hur lämnar jag synpunkter?

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

Varmt välkommen till Öppet hus onsdag den
22 januari 2020, kl. 15:00-19:00 i kommunhusets Kontaktcenter, Furuhällsplan 1, Kungsängen.. Då finns tillfälle att ställa frågor och ge
förslag till företrädare från kommunen samt
fastighetsägaren.

Samrådshandlingar finns utställda i
kommunhuset i Kungängen och i Brohuset i
Bro centrum. Kopior i papper kan beställas från
kommunen.
Handlingarna finns också på kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/dpvilla-skoga

Samrådet pågår mellan onsdag den 8 januari
2020 och torsdag den 30 januari 2020. Skriftliga
synpunkter ska lämnas till kommunen
senast torsdag den 30 januari 2020.

Förslag om bevarande och utveckling av Villa Skoga
KS 19/0314
Bakgrund till arbete med en ny detaljplan
Kommunen har sålt Villa Skoga till ett privat bolag. För att säkerställa bevarande av kulturvärden och ge
möjlighet att bedriva verksamhet behöver en ny detaljplan tas fram för fastigheten.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen
senast under granskningstiden, kan förlora
rätten att överklaga beslut att anta planen. Se
processpilarna nedan.
Skicka dina synpunkter till:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
eller
Upplands-Bro kommun,
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen.
Glöm inte att ange diarienummer (KS 19/0314).

Vad är en detaljplan?

Vad händer sen?

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

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

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

Har du frågor?

Kontakta kommunen:
kommun@upplands-bro.se
08-581 690 00

När planen är antagen kan de som yttrat sig
senast under granskningsskedet och inte blivit
tillgodosedda, överklaga beslutet. Om ingen
överklagar inom tre veckor vinner planen laga
kraft.

Ansvarig planarkitekt:
Lina Wallenius
Projektledare exploatering:
Charlotte Ahlstrand

www.upplands-bro.se/dpvilla-skoga

Syftet med planen
Syftet är utveckla och bevara Villa Skoga. Byggnaden ska kunna användas för varierade verksamheter
såsom butik, café, kontorshotell, konferens och/eller bostäder. Byggnaden kommer att förses med
rivningsförbud. Detaljplanen innebär även att skyddsbestämmelser införs för exteriören och delar av
interiören. Tillbyggnad får ske på den norra sidan av byggnaden. Om behov uppstår ska det ges möjlighet
att förfoga över en större yta av den närliggande parkeringen.

Synpunkter ska komma in senast torsdag den 30 januari 2020!

www.upplands-bro.se/dpvilla-skoga

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

TJÄNSTESKRIVELSE

Magnus Carlberg
Enhetschef Kulturenheten
Kulturavdelningen
+46 8-581 692 67
magnus.carlberg@upplands-bro.se
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Regler för kulturcheck
Förslag till beslut
1. Kulturskolecheck byter namn till Kulturcheck och inrymmer
konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film,
foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets
förslag till regler för Kulturcheck som sitt eget till Kommunfullmäktige
för beslut.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret har tagit fram regler som ska omfatta alla anordnare
som ansöker om auktorisation för att leverera undervisning inom
konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto,
digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning i Upplands-Bro
kommun. Genom auktorisation kommer kvaliteten hos anordnarna, såväl som
för elever och vårdnadshavare, att säkerställas.
I och med beslut ändrats namnet från Kulturskolecheck till Kulturcheck och
inbegriper konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur,
film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. Detta för att
tydliggöra och förenkla.

Beslutsunderlag
Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3
februari 2020.



Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22
oktober 2019.



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019.



Handlingsplan för Kulturskolecheck den 2 oktober 2019.

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

Vår beteckning

2020-01-21

KFN 19/0150

Ärendet
Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 oktober 2019 togs beslut
om att ge Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att arbeta vidare enligt
redovisad tidsplan och förutsättningar, för att kunna införa
Kulturskolechecksystemet från och med höstterminen 2020.
Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och
unga. Eleverna ska själva kunna styra utbud och leverantör. Undervisningen
ska vara behovsstyrd och ge möjlighet för nya aktörer och kulturformer att
etablera sig i Upplands-Bro kommun. Det innebär att fler kulturformer kommer
att erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.
Kultur- och fritidskontoret tagit fram ett regler som ska omfatta alla anordnare
som ansöker om auktorisation för att leverera utbildning inom konstformerna
dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt
skapande, nycirkus och/eller musikundervisning i Upplands-Bro kommun.
Genom auktorisation kommer kvaliteten hos anordnarna, såväl som för elever
och vårdnadshavare, att säkerställas.

Barnperspektiv
Beslutet kommer att påverka barns livsmiljö positivt eftersom införandet av
checkar kommer att innebära ett större kulturutbud med större valfrihet.

Kultur och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3
februari 2020.
2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22
oktober 2019.
3. Kultur- och fritidskontorets tjänsteksrivelse den 2 september 2019.
4. Handlingsplan för Kulturskolecheck den 2 oktober 2019.

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen

2 (2)

Regle r för Kulturcheck
2020-02-03
hannah.rydstedt@upplands-bro.se

www.upplands -bro.se
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KULTURCHECK I UPPLANDS-BRO KOMMUN
Auktorisation, regler och villkor
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för auktorisationsvillkoren och villkoren
anger hur de kontrolleras och följs upp, samt vad som händer vid brister hos
anordnaren.

1

Begrepp
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Auktorisationsvillkor = villkor för godkännande som anordnare
Anordnare = leverantör av en tjänst
Ansöka om auktorisation = ansöka om godkännande
Auktorisation = beslut om godkännande av anordnare
Avauktorisera = beslut om att häva anordnaren

Mål och uppdrag

Anordnaren ska driva sin verksamhet utifrån Upplands-Bro kommuns
övergripande mål. Anordnaren ska arbeta aktivt för att bredda deltagandet ur
ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
Upplands-Bro kommuns övergripande mål
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Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor
som berör dem själva och samhället i stort.
Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos
våra äldre invånare är god.
Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling
för dagens och nästa generations invånare.
Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt
och psykiskt och känner trygghet i vardagen.
Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 %
varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och
konkurrensneutralitet.

Målgrupper

Anordnaren ska på elevens fritid erbjuda undervisning inom konstformerna
dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt
skapande, nycirkus och/eller musikundervisning under terminerna enligt
följande; enskild undervisning (gäller endast musikundervisning),
gruppundervisning och/eller ensembler för barn och ungdomar mellan 6–19
år, samt för unga vuxna mellan 19–24 år som är/varit inskrivna vid
gymnasiesärskola och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Alla barn
mellan 6-19 år, samt unga vuxna mellan 19-24 år som är/varit inskrivna vid
gymnasiesärskola, och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun erbjuds
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checkar för att kunna delta i kulturverksamhet på sin fritid. Verksamheten ska
äga rum i Upplands-Bro kommun.
För att bli en auktoriserad måste anordnaren uppfylla de auktorisationsvillkor
som är beslutade av Upplands-Bro kommun.
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Administrativa bestämmelser för den som
erhåller tjänsten

Rätt till kulturcheck
Rätt till kulturcheck har barn och unga i åldrarna 6-19 år, samt unga vuxna
mellan 19-24 år som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola, och som är
folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Rätten till check gäller från
höstterminen det år då barnet fyller sex år och elev som under pågående
termin fyller 20 år får avsluta den terminen. Unga vuxna som varit inskrivna i
gymnasiesärskola och fyller 25 år under pågående termin får avsluta den
terminen.
Elev som ändrar folkbokföringsort från Upplands-Bro kommun under
pågående termin har rätt till kulturcheck fram till och med att terminen är
avslutad.
Elev har rätt till tre checkar inom valfritt ämne/kurs men endast en för enskild
musikundervisning. Övriga två kan då vara i ensemble eller gruppverksamhet.
Elevplatser för barn och unga mottagna i särskola, ersätts med dubbla
checkar för den kurs som väljs.
Ansökan om check
Ansökan om check görs av vårdnadshavare/myndig elev i kommunens
administrativa datasystem.
Erbjudande av plats
Plats erbjuds av anordnaren via kommunens administrativa datasystem. Vid
eventuellt fulltecknade kurser kan intresseanmälan lämnas i systemet.
Kontrakt
När vårdnadshavare/myndig elev accepterar ett platserbjudande, accepteras
även de villkor som gäller för avgift och övriga regler gällande verksamheten.
Omval och uppsägning
Kunden kan byta anordnare. Eventuella omval, det vill säga uppsägning av
elevplats hos en anordnare och val av ny anordnare, ska göras av
vårdnadshavare/myndig elev i kommunens administrativa system. Vid
kundens uppsägning av plats erhåller anordnaren checkersättning under två
månader från uppsägningsdatum.
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Avgifter
Vårdnadshavare/myndig elev betalar terminsavgift till Upplands-Bro kommun
oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Anordnare får inte lägga
till ytterligare avgifter för undervisningsmaterial utöver instrumenthyra.
Terminsavgiften betalas i samband med kursbokningen.
Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för
frånvaro som kan styrkas med läkarintyg.
Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige.
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Administrativa bestämmelser för anordnare

Ansökan om auktorisation
Ansökan om auktorisation görs på särskild blankett som finns på
www.upplands-bro.se och kan göras kontinuerligt under året.
Auktorisationsbeslut inför kommande hösttermin meddelas senast 1/3.
Fastställande av checkbelopp
Kommunfullmäktige fastställer årligen checkbelopp för verksamheten.
Checkbeloppet utgör ersättning till anordnaren.
Utbetalning av check
Anordnaren ska senast den 15:e registrera elevens aktivitet för att erhålla
ersättning för innevarande månad med undantag för september då den 20:e
är sista dag för registrering.
Utbetalning sker tolv månader per år. Ersättningen för juli och augusti är
preliminär och räknas av mot antalet aktiviteter som gäller för september
månad.
Information till kunder om godkända anordnare
Anordnare ska inom två veckor efter godkännande lämna uppgifter avseende
verksamheten till kommunen. Anordnaren ansvarar för att kurserna i
kommunens administrativa system är aktuell och uppdaterad. Endast valbara
kurser ska presenteras. Terminsavgiften kan endast betalas i samband med
kursbokningen.
Uppföljning och kontroll
Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd
kan byta anordnare. Inom kulturschecksystemet sker uppföljning och
utvärdering av anordnarens resultat och effekt av verksamheten. Detta i syfte
att säkerställa en god kvalitet på tjänsten.
Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som
målen anger samt ge nämnd och allmänheten möjlighet till fördjupade
kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även
stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad
måluppfyllelse och högre kvalitet.
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Uppföljning och kontroll omfattar flera delar:


Uppföljning av att individen som erbjuds en kurs är nöjd med
undervisningen.
 Uppföljning och kontroll av ställda krav i auktorisationsvillkoren.
 Uppföljning av målvärden i Kultur- och fritidsnämndens mål och
indikatorer.
Enligt dessa villkor ska anordnaren delta i kommunens kvalitetsarbete, där
uppföljning utgör en del. Uppföljning kommer att ske enligt en uppföljningsplan
som antas av kultur- och fritidsnämnden.
Övriga bestämmelser om verksamheten
På Upplands-Bro kommuns hemsida finns en mer information för anordnare.
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Regelverk

Regelverket för Kulturcheckar i Upplands-Bro kommun består av:
Den enskildes rätt till tjänsten

Följer av lag eller beslut från
kommunfullmäktige
Beslutas av kommunfullmäktige

Checkens storlek
Auktorisationsvillkor
- Villkor för att bli auktoriserad och
för att behålla auktorisationen

Beslutas av kommunfullmäktige

- Särskilda villkor som ställs på
anordnaren för den aktuella
tjänsten inom ramen för de
generella auktorisationsvillkoren
Avauktorisation

Beslutas av ansvarig nämnd i
samband
med att Kulturchecksystemet införs

- Grund för att återkalla
Auktorisation

Beslutas av kommunfullmäktige

- Återkallelse av auktorisation till
följd av brister i verksamheten

Beslutas av nämnd och får inte
delegeras i
annat fall än till ordföranden med stöd
av
bestämmelserna i 6 kap 36 §
kommunallagen. Vid misstanke om
allvarlig brist i verksamheten som
utgör
fara för kund får ordföranden besluta
att
interimistiskt återkalla
auktorisationen.
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7

Auktorisationsvillkor

För att vara godkänd som anordnare ska auktorisationsvillkoren som
Upplands-Bro kommun antagit uppfyllas. Siffror inom parentes anger till vilket
generellt auktorisationsvillkor de specifika auktorisationsvillkoren hör.

7.1

Uteslutning, registrering och ekonomisk ställning

Generella auktorisationsvillkor
1. Anordnaren får inte vara i
konkurs eller likvidation, under
tvångsförvaltning eller föremål för
ackord eller tills vidare ha inställt
sina betalningar eller vara
underkastat näringsförbud
2. Anordnaren får inte vara
föremål för ansökan om konkurs,
tvångslikvidation, ackord eller
annat liknande förfarande
3. Anordnaren och personer som
har väsentligt inflytande över
verksamheten får inte genom
lagakraftvunnen dom vara dömd
för brott som avser
yrkesutövningen eller brottslighet
som kan skada förtroendet.
4. Anordnaren och/eller ansvarig
för verksamheten får inte ha gjort
sig skyldig till allvarligt fel i
yrkesutövningen.
5. Anordnaren ska fullgöra sina
skyldigheter avseende
socialförsäkringsavgifter och
skatt.
6. Anordnaren ska senast när
verksamheten startar vara
registrerad hos Bolagsverket och
uppvisa registreringsbevis
7. Anordnaren ska vara godkänd
för F-skatt.
8. Anordnaren ska senast när
verksamheten startar ha
erforderliga tillstånd för att
bedriva aktuell verksamhet
9. Anordnaren ska genom utdrag
från UC eller motsvarande
register eller på annat sätt om
anordnarens verksamhet är
nystartad, visa att den har
erforderlig ekonomisk kapacitet.
10. Anordnare som har
avauktoriserats efter att ha brutit
mot eller bedömts inte uppfylla

Kontrollpunkter
1. Uppvisa vid
auktorisation
2. Uppföljning

Vid brist
Avauktorisation

1. Uppvisa vid
auktorisation
2. Uppföljning

Avauktorisation

1. Uppvisa vid
auktorisation
2. Uppföljning

Avauktorisation

1. Uppvisa vid
auktorisation
2. Uppföljning

Avauktorisation

1. Uppvisa vid
auktorisation
2. Uppföljning

Avauktorisation

1. Uppvisa vid
auktorisation
2. Uppföljning

Avauktorisation

1. Uppvisa vid
auktorisation
2. Uppföljning
Uppföljning

Avauktorisation

Uppvisa vid
auktorisation

Enbart villkor för
auktorisation

Vid auktorisation
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auktorisationsvillkoren ska för att
åter bli auktoriserad visa att
åtgärder har vidtagits för att
bristerna inte ska upprepas.
Specifika auktorisationsvillkor
(3) Anordnaren ska tillse att utdrag ur belastningsregistret visas för UpplandsBro kommun avseende varje anställd hos anordnaren. Detta sker vid
auktorisation och löpande vid nyanställning av personal.
(1-10) Anordnare som avser att avveckla verksamheten ska meddela
kommunen det minst sex månader innan, eller den tid som annars beslutas i
särskilt fall, före verksamhetens upphörande. När verksamheten har upphört
är anordnaren avauktoriserad.
Om anordnare saknar uppdrag under en period av tolv månader
avauktoriseras anordnaren.
Om föreskrifter för verksamheten eller om auktorisationsvillkoren inte följs
återkallas auktorisationen. Vid mindre brister kan varning utdelas. Om
anordnaren inte inom tid som anges i varningen har åtgärdat de i varningen
angivna bristerna återkallas auktorisationen.
Återkallelse av auktorisation till följd av brister i verksamheten beslutas av
nämnd och får inte delegeras i annat fall än till ordföranden med stöd av
bestämmelserna i 6 kap 36§ i kommunallagen. Vid misstanke om allvarlig brist
i verksamheten som utgör fara för barn och elev får ordföranden besluta att
intermistiskt återkalla auktorisationen.
Alla beslut i auktorisationsfrågor kan överklagas. Hänvisning till överklagan
lämnas i varje enskilt ärende.

7.2

Lokaler, IT-system

Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter
Vid brist
11. I förekommande fall: Lokaler Uppföljning
Varning och/eller
och utrustning ska vara
avauktorisation
anpassande till verksamheten
och godkända för sitt ändamål
av berörda myndigheter.
12. Anordnaren ska kunna ta
Uppföljning
Varning
emot och lämna information till
kommunen på ett sådant sätt att
uppgifterna kan hanteras av
kommunens administrativa
system.
Specifika auktorisationsvillkor
(12) Anordnare som auktoriserats av Upplands-Bro kommun förbinder sig att
använda det administrativa datorstöd som kommunen anvisar. Det
administrativa datorstödet utgör bl.a. underlag för utbetalning av ersättning till
anordnarna. Anordnaren ska utse en administratör som ska ha god
kompetens inom det administrativa datorstöd som kommunen anvisar.
Anordnare ansvarar för marknadsföring av den utbildning man erbjuder i form
av webbsidor, kataloger, broschyrer och affischer m.m.
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7.3

Verksamhetsansvarig och ledning

Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter
Vid brist
13. Den som utövar den dagliga Uppvisa vid
Varning och/eller
ledningen av verksamheten ska
auktorisation
avauktorisation
ha för arbetsuppgifterna och
verksamhetens inriktning
adekvat kompetens.
14. Den som ansvarar för den
Uppföljning
Varning
dagliga ledningen av
verksamheten ska ha för
arbetsuppgifterna och
verksamhetens inriktning
adekvat kompetens.
15. Om anordnaren avser att
Egen anmälan
Varning
byta den som ansvarar för den
dagliga ledningen av
verksamheten ska detta anmälas
till kommunen för godkännande.
Specifika auktorisationsvillkor
(14) Verksamheten ska ledas av en av anordnaren utsedd kontaktperson som
svarar för de löpande kontakterna med Kultur- och fritidskontoret.
Ledningen för kulturskolan ska säkerställa att utbildning, kompetens och
erfarenhet finns för uppdraget samt kontinuerligt tillhandahålla
kompetensutveckling.

7.4

Underleverantör

Generella auktorisationsvillkor
16. Auktorisationen får inte
överlåtas till annan fysisk eller
juridisk person. Om anordnaren
är en juridisk person och denne
byter ägare ska ny ansökan ges
in och auktorisationen
omprövas.

7.5

Kontrollpunkter
1. Egen anmälan
2. Uppföljning

Vid brist
Avauktorisation

Ledningssystem för kvalitet

Generella auktorisationsvillkor
17. Anordnaren ska ha rutiner för
hantering av synpunkter,
klagomål, fel, brister och
avvikelser.
18. Anordnaren ska rapportera
allvarliga klagomål, fel, brister
och avvikelser till kommunen.
19. Anordnare ska redovisa
åtgärdsplaner kopplade till
allvarliga klagomål, fel, brister
och avvikelser.
20. Anställd hos anordnare har

Kontrollpunkter
Uppföljning

Vid brist
Varning

1. Egen anmälan
2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

1. Egen anmälan
2. Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

1. Uppföljning

Varning
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rätt att anmäla missförhållanden 2. Anmälan
till kommunen. Anordnaren eller
någon denne ansvarar för, får
inte efterforska vem som har
gjort sådan anmälan
Specifika auktorisationsvillkor
(17-20) Anordnaren ska återkommande följa upp och kvalitetssäkra sin
verksamhet. Anordnaren ska ha rutiner för en systematisk hantering av
synpunkter och klagomål från kunderna i syfte att förbättra och utveckla
verksamheten.

7.6

Mål, lagar, uppföljning

Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter
Vid brist
21. Anordnaren ska redovisa hur 1. Uppvisa vid
Varning och/eller
de statliga och/eller kommunala
auktorisation
avauktorisation
målen för verksamheten ska
2. Uppföljning
nås.
22. Anordnaren ska vara
Uppföljning
Varning och/eller
förtrogen med och följa inom
avauktorisation
området gällande lagar,
förordningar och föreskrifter som
gäller för verksamhet som
omfattas av
kulturchecksystemet.
23. Kommunen ska ha rätt till
Uppföljning
Varning och/eller
insyn i verksamheten för
avauktorisation
uppföljning och utvärdering. I
detta ingår att kommunen ska få
del av handlingar som
kommunen efterfrågar.
Anordnaren ska delta i den
uppföljning som kommunen
genomför.
Specifika auktorisationsvillkor
(21-23) Kommunen ska äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs
samt få tillgång till de uppgifter som behövs för att verksamhetens
måluppfyllelse, inriktning och kvalitet ska kunna kontrolleras.
Kommunen ska ha rätt att ta del av samtliga handlingar hos anordnaren som
rör verksamheten.
Anordnaren ska samverka med företrädare för Upplands-Bro kommun och
andra anordnare.
Anordnaren ska erbjuda undervisning inom konstformerna dans, teater/drama,
konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller
musikundervisning på fritiden under hela året.
Anordnaren ska erbjuda minst 27 undervisningstillfällen per elevplats per läsår
i form av terminskurs.
Alla anordnare ska erbjuda goda möjligheter för eleverna att visa upp sitt
arbete i offentliga sammanhang.
Anordnaren ska vara väl förtrogen med de av Upplands-Bro kommun
fastställda målen och de nationella kulturpolitiska målen.
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7.7

Ansvarsförsäkring

Generella auktorisationsvillkor
24. Anordnaren ska inneha
ansvarsförsäkring som
säkerställer att kunden och
kommunen hålls skadeslös för
skada orsakad genom fel eller
försummelse av personal
anställd hos anordnaren.

7.8

Kontrollpunkter
Uppföljning

Vid brist
Avauktorisation

Personal

Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter
Vid brist
25. Det ska senast när
Uppföljning
Varning
verksamheten startar finnas
och/eller
personal i sådan omfattning och
avauktorisation
med relevant utbildning och
erfarenhet att statliga och/eller
kommunala mål för
verksamheten kan nås.
26. Ansvarig för verksamheten
Uppföljning
Varning
och samtliga personal som
och/eller
anställs ska till anordnaren lämna
avauktorisation
ett registerutdrag ur det register
som förs enligt lagen om
belastningsregister. Utdraget får
vara högst ett år gammalt.
Register avseende samtliga inom
verksamheten ska finnas
tillgängliga vid uppföljning/tillsyn.
27. Anordnaren ansvarar för att
Uppföljning
Varning
all personal inom verksamheten
och/eller
iakttar den sekretess och
avauktorisation
tystnadsplikt som gäller för
verksamheten.
28. Utifrån verksamhetens behov Uppföljning
Varning
ska anordnaren ha rutiner som
säkerställer att personalen iakttar
sekretess och tystnadsplikt samt
följer krav på dokumentation och
rapporteringsskyldigheten om
missförhållanden enligt lag.
Specifika auktorisationsvillkor
(25) Anordnaren ska erbjuda lärare med högskolekompetens inom området
eller motsvarande kompetens i form av annan eftergymnasial utbildning inom
aktuell verksamhet, och/eller pedagogisk skicklighet förvärvad genom minst
fem års yrkeserfarenhet inom den konstform de ska bedriva. Lärarna ska
kontinuerligt erhålla kompetensutveckling.
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7.9

Skyldighet att ta emot kunder

Generella auktorisationsvillkor
29. Anordnaren ska inom ramen
för sin auktorisation ta emot den
kund som väljer anordnaren för
utförande av tjänst som kunden
har rätt till.
30. Anordnaren ska ingå i
eventuellt kösystem som
kommunen har.
31. Anordnaren ska acceptera
av kommunen beslutad förtur för
kund.

Kontrollpunkter
Uppföljning

Vid brist
Varning och/eller
avauktorisation

Uppföljning

Avauktorisation

Uppföljning

Varning och/eller
avauktorisation

7.10 Övriga krav på verksamheten
Generella auktorisationsvillkor
32. Anordnaren ska kunna
tillhandahålla verksamheten hela
året.
33. Anordnaren ska rapportera
större förändringar avseende
verksamhet eller ekonomi till
kommunen.

Kontrollpunkter
1. Uppvisa vid
auktorisation
2. Uppföljning
Egen anmälan
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Vid brist
Varning och/eller
avauktorisation
Varning

PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 47

Sammanträdesdatum:

2019-10-22

Kulturskolecheck - handlingsplan
Dnr KFN 19/0150

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och ger Kultur- och
fritidskontoret i uppdrag att arbeta enligt redovisad tidsplan och förutsättningar.

Reservationer och särskilda uttalanden
Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Leif Jansson (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut med följande text:
”Införandet av kulturskolecheck är en mycket kostsam affär. Den preliminära
kostnadsberäkningen på 2,4 miljoner kronor kan användas till något annat. Vi
måste bli bättre på att nå ut till ett bredare elevunderlag inom vår egen
kommun. Kulturskolan har ett mycket viktigt uppdrag med att utveckla och
sprida kulturintresse samt glädje bland alla våra kommuninvånare. Vi
socialdemokrater vill:



Att Kulturskolan byggs ut med lägre avgifter.
Ge förskolan och skolan ett tydligt kulturuppdrag. Varje barn ska ha rätt
till kulturupplevelser inom ramen för förskola och skola.”

Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och
ställer sig bakom Socialdemokraternas reservationstext enligt ovan.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett
checksystem i Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan
köras igång från och med höstterminen 2020. Checksystemet syftar till att ge
full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska själva
kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge
möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro
kommun men även för elever att söka sig till aktörer utanför om nivån på
utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan. Det innebär att fler kulturformer
kommer att erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.
Genom upphandling kommer Kulturskolans verksamhet konkurrensutsättas för
att lanseras höstterminen 2020. Stor vikt ska läggas på att säkerställa kvalitén
för både elever och anordnare.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-22

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och ger Kultur- och
fritidskontoret i uppdrag att arbeta enligt redovisad tidsplan och förutsättningar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag på Kulturoch fritidskontorets förslag till beslut.
Khalouta Simba (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas yrkande om avslag
på Kultur- och fritidskontorets beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, Kultur- och
fritidskontorets förslag till beslut samt förslag om avslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag till
beslut.
Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kultur- och
fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: De som önskar att ärendet ska
beslutas i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut säger ”ja”
och de som röstar för avslag säger ”nej”.
Efter omröstning finner ordföranden 7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. Han
konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med
Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Paul Gustafsson (M)

X

Stanislav Lewalski (M)

X

Masoud Zadeh (M)

X

Anders Eklöf (L)

X

Katarina Olofsson (SD)

X

Mats Zettmar (SD)

X

Nej

Naser Vukuvic (S)

X

Seid Alajbegovic (S)

X

Leif Janson (S)

X

Khalouta Simba (V)

X

Mattias Peterson (C)

X

Avstår
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-22

Under upprop lämnas 7 ja-röster och 4 nej-röster. Ingen ledamot eller
tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.
Beslutet skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE

Magnus Carlberg
Enhetschef Kulturenheten
Kulturavdelningen
+46 8-581 692 67
magnus.carlberg@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-09-02

KFN 19/0150
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturskolecheck - handlingsplan
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och ger Kultur- och
fritidskontoret i uppdrag att arbeta enligt redovisad tidsplan och förutsättningar.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett
checksystem i Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan
köras igång från och med höstterminen 2020. Checksystemet syftar till att ge
full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska själva
kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge
möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro
kommun men även för elever att söka sig till aktörer utanför om nivån på
utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan. Det innebär att fler kulturformer
kommer att erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.
Genom upphandling kommer Kulturskolans verksamhet konkurrensutsättas för
att lanseras höstterminen 2020. Stor vikt ska läggas på att säkerställa kvalitén
för både elever och anordnare.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019
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Datum

Vår beteckning

2019-09-02

KFN 19/0150

Ärendet
Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett
checksystem i Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan
köras igång från och med höstterminen 2020. Checksystemet syftar till att ge
full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska själva
kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge
möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro
kommun men även för elever att söka sig till aktörer utanför om nivån på
utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan. Det innebär att fler kulturformer
kommer att erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.
Genom upphandling kommer Kulturskolans verksamhet konkurrensutsättas för
att lanseras höstterminen 2020. Stor vikt ska läggas på att säkerställa kvalitén
för både elever och anordnare.
Inför detta arbete har granskning av ett antal kommuner som infört, eller som
testar förutsättningarna för, ett checksystem (se källor i slutet av detta
dokument) gjorts. Flera intervjuer av verksamhetschefer i kommuner som har
ett checksystem har också genomförts. Här nedan är resultatet av arbetet,
parametrar som är viktiga och vad som krävs för att kunna starta.

Barnperspektiv
Med ökad mångfald och större utbud kommer beslutet att ha positiv effekt på
barnens uppväxt och livsmiljö.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Magnus Carlberg
Avdelningschef Kultur

Bilagor
1. Bilaga 1 Kulturskolecheck handlingsplan 2019-10-02
Beslut sänds till
 Kulturavdelningen på Kultur- och fritidskontoret
 Kulturskolan

2 (2)

KU LTU RSKOLE CHECK
Handlingsplan
2019-10-02
Magnus.Carlberg@upplands-bro.se
Asa.KallstromHellgren@upplands-bro.se

www.upplands -bro.se

KULTURSKOLECHECK

Innehåll
Uppdrag .......................................................................................................... 3
Nuläge ............................................................................................................ 3
Grundförutsättningar för ett checksystem: ....................................................... 4
Andra konsekvenser ....................................................................................... 5
Tidsplan .......................................................................................................... 6
Exempel på kravställningar för anordnare ....................................................... 7
Källor. ............................................................................................................. 9

2

KULTURSKOLECHECK

KULTURSKOLECHECK i Upplands-Bro
Magnus Carlberg, avdelningschef Kultur
Åsa Källström Hellgren, projektledare Kulturskolan

Uppdrag
Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett checksystem i
Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan köras igång från och med
höstterminen 2020. Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till
barn och unga. Eleverna ska själva kunna styra utbud och leverantör. Undervisningen ska
vara behovsstyrd och ge möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i
Upplands-Bro kommun men även för elever att söka sig till aktörer utanför om nivån på
utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan. Det innebär att fler kulturformer kommer att
erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.
Genom upphandling kommer Kulturskolans verksamhet konkurrensutsättas för att lanseras
höstterminen 2020. Stor vikt ska läggas på att säkerställa kvalitén för både elever och
leverantörer.
Inför detta arbete har granskning av ett antal kommuner som infört, eller som testar
förutsättningarna för, ett checksystem (se källor i slutet av detta dokument) gjorts. Flera
intervjuer av verksamhetschefer i kommuner som har ett checksystem har också
genomförts. Här nedan är resultatet av arbetet, parametrar som är viktiga och vad som
krävs för att kunna starta.

Nuläge
Idag vänder sig Kulturskolans verksamhet till barn och unga mellan 4 och 19 år. För de
yngsta 4 - 6 år erbjuds dans och från 7 år även kör, teaterlek, brasslek och stråklek. Från 8
år kan man ta del av all verksamhet som idag består av instrumentspel, musikstudio, sång,
dans, teater och film. Idag deltar 620 elever och 170 står i kö och vill delta i september
2019.
Kulturskolan erbjuder alla instrumentalelever att delta i orkestrar och ensembler och har en
stor utåtriktad verksamhet. Många av eleverna deltar i flera ämnen.
Kulturskolan har även dans och teater för vuxna och 65+. Kulturskolan samarbetar också
med utbildnings- och socialkontoret samt andra kommunala verksamheter där pedagogers
specialkunnande tillförs för att stärka och stödja verksamheterna.
På Kulturskolan arbetar 16 lärare med högskoleutbildning i sina ämnen och pedagogik.
Verksamheten strävar efter att alla ska kunna arbeta heltid i linje med kommunens vilja.
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Grundförutsättningar för ett checksystem:
1
Kommunen måste ta fram kraven för att bli godkänd som utförare (se exempel i slutet av
detta dokument). Sen bör hela checksystemet, och förutsättningarna för det, marknadsföras
gentemot utförare och medborgare. Kostnad ca 50.000 kr

2
En på kontoret centralt placerad administratörstjänst 50% måste inrättas. Arbetsuppgiften
är initialt att, utifrån ställda krav, genom upphandling välja ut de som är berättigade att
utföra tjänsterna. När det är klart så skall utförarna kvalitetssäkras, följas upp och
utvärderas.
Det dagliga arbetet handlar om att sköta det digitala verktyget – att ha alla kontakter med
utförarna och ladda upp och uppdatera utbud, scheman, kurser, tider, platser mm. Att ta
emot alla anmälningar och ha dialogen med kunderna. Att sköta fakturering och all
hantering av ekonomin.
För en neutral hantering kommer det vara nödvändigt att denna funktion är en centralt
placerad tjänst. Kostnad ca 300.000 kr/år.
Upphandling, inköp, implementering, GDPR-säkring och drift av ovan nämnda digitala
verktyg. Vidare måste alla användare utbildas. Detta arbete måste drivas och till stora
delar utföras av upphandlingsenheten, IT-stab och kommunens IT-leverantör. Kostnad ca
100.000 kr i investering, sedan ca 100.000 kr/år i drift.

3
Med införandet av kulturskolecheck så har resultaten från till exempel Nacka, Österåker
och Täby har inneburit en total procentuell ökning av elever med 50-100 procent. Detta
beror dels på att en lyckats få bort kön och ett ökat intresse, dels på att en måste kunna
erbjuda minst två checkar/person om en vill bibehålla verksamheten med
orkestrar/ensembler.

Kön till Kulturskolan varierar lite över året men ett medeltal är cirka 200 st.
Utbildningskontorets ekonom har varit behjälplig med att fram kostnaden för checkar
utifrån verksamheten. Dessutom har en jämförelse med andra kommuner som har ett
checksystem gjorts. Detta visar en kostnad per check på cirka 11 000 kr. Utifrån befintlig
kö ger detta en total ökning av kostnader för verksamheten på 1,87 miljoner kronor.
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Sammanlagda kostnader, beräknat att dagen kö försvinner, innebära det en ökning
av driftsbudget med ca 2,4 miljoner kronor.

Andra konsekvenser
Kultur- och fritidsnämnden
Den kanske tydligaste konsekvensen är att kostnaderna ökar väldigt mycket vid
införandet av ett checksystem, se ovan. I de kommuner som infört kulturskolecheck är
erfarenheterna att såväl utbud som efterfrågan har ökat. Kulturskolans ekonomiska
ram har i dag begränsat antalet elever. Efter införande av kulturskolecheck utan
begränsning har köerna försvunnit.
Kundvalet och möjligheterna att välja bland olika utförare leder inte alltid till ökad
mångfald i utbudet. Oftast är det köerna till dans, gitarr, piano och slagverk som
minskar.
En möjlig negativ konsekvens är att de "traditionella" instrumenten och
verksamheterna väljs bort och får minskat elevantal. Om så blir fallet kan
rekryteringen till exempel till olika slags orkestrar bli svårare i framtiden. Samtidigt
visar erfarenheterna från exempelvis Nacka, Täby och Österåker att den kommunala
kulturskolan/musikskolan inte har minskat sitt elevantal utan ligger kvar på ungefär
samma nivå, i Österåker har till och med elevantalet ökat med 250 elever (+ 45
procent).
Beställarfunktionen bör alltså kunna uppmuntra utförare som till exempel stöder en
fungerande orkesterstruktur och andra ensembleformer. Det kulturskolan sysslar med
är i hög grad en kvalitetsvara. Kvantiteten är förvisso imponerande, men kvaliteten är
det som i första hand bör noteras. Utbildade pedagoger hjälper barn och ungdomar upp
till olika nivåer av konstnärligt utövande. Kvalitet kan dock betyda helt olika saker för
olika elever. Somliga elever kanske får stor stimulans av att under en period få lära sig
ytterst grundläggande ackordspel på gitarr eller piano och är sedan nöjda med det.
Somliga kanske vill prova flera olika instrument och spela i ensembler under sin tid i
kulturskolan. Andra åter kanske vill fördjupa sig ordentligt i någon genre eller något
instrument och kanske till och med sedan gå vidare till högre utbildning. Pengsystemet
bör säkerställa att kvalitet och bredd bibehålls.
Med kvalitetsresonemanget i fokus är det ytterst viktigt inte bara med stor genrebredd
utan också stor målgruppsbredd. Nya konstformer och breddning av genrer och nya
sätt att nå nya målgrupper är viktigt. Men det är viktigt att notera att breddning betyder
just breddning, det vill säga nyskapande med bibehållande av de bitar av det
beprövade som fungerar. Kulturskolan är också en del av kulturarvet. Det finns

möjligen en risk att systemet med kulturskolecheck gör att en sorts ”massproduktion” växer fram, där en blir duktig på att ta tillvara de enskildas behov
men sämre på att bibehålla och stärka kulturens samhällsfunktion.
Kunder
Kunderna kommer att kunna välja bland fler utförare och möjligen också ett större
utbud beroende på vilka utförare som blir aktuella. Kunderna kommer kunna erbjudas
en plats fortare. Det kan i så fall ha en positiv inverkan på andelen pojkar som deltar
eftersom pojkar av erfarenhet har mindre tålamod att stå i kö. Många deltar i flera
olika verksamheter och kommer vilja ha flera checkar för att inte vara tvungna att
sluta med något ämne.
Samarbeten
De samarbeten som Kulturskolan har idag är UBG:s musikprofil, teater för dementa
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och Teater 65+. Även samarbete med Brandkåren Attunda om säkerhet har setts av
många barn. Samarbeten med grundskolan är en viktig faktor att beakta. Det är en
möjlighet att med estetisk pedagogisk kompetens vara den samarbetspart som ger
skolans elever möjlighet att uppnå de nya målen vad gäller det övergripande estetiska
perspektivet i alla ämnen i grundskolan. Det vore ett misslyckande om systemet med
kulturskolecheck leder till att samarbetet med skolan måste minskas. Därför kommer
denna del att ha en separat budget i kulturskolans verksamhet.
Personal
I de kommuner som i dag har checksystem är det tyvärr pedagogerna som är
förlorarna. Enligt verksamhetscheferna i de kommuner som har ett checksystem
anställer en bara personal på timme eller små tjänster med tillfälliga utökningar när
elevunderlag finns. Fortbildning och verksamhetsutveckling får stå tillbaka för intag
av elever. Tittar en på länets lönekartläggning för kulturskollärare befinner sig
kommunerna med checksystem längst ner med sämst löneutveckling. Detta är mycket
viktiga faktorer att ta med då Upplands-Bro kommun vill och ska vara en attraktiv
arbetsgivare.

Tidsplan
Sep19

Okt19

Nov19

Sammanställa
upphandlingsunderlag (KFK,
Upphandlingsavdelningen)
Upphandling anordnare
(KFK,
Upphandlingsavdelningen)
Upphandling digitalt verktyg
(KFK,
Upphandlingsavdelningen)
Implementering och test av
digitalt verktyg (IT-stab,
Nordlo, KFK)
Utbildning i digitalt verktyg
för anordnare och admin
(KFK, leverantör)
Framtagande av
kommunikationsplan (KFK)
Marknadsföring av
checksystem (KFK,
Kommunikationsstaben)
Administration av
checksystem (KFK)
Rekrytering av central
administratör (KLK)
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Dec19

Jan20

Feb20

Mar20

Apr20

Maj20

Jun20
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Exempel på kravställningar för anordnare
Villkor upphandling anordnare

Kontrollpunkter

1. Anordnaren får inte vara i konkurs eller
likvidation, under tvångsförvaltning eller
föremål för ackord eller tills vidare ha inställt
sina betalningar eller vara underkastad
näringsförbud

1. Uppvisa vid avtal
2. Uppföljning

2. Anordnaren får inte vara föremål för
ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
ackord eller annat liknande förfarande

1. Uppvisa vid avtal
2. Uppföljning

3. Anordnaren och/eller ansvarig för
verksamheten får inte genom lagakraftvunnen
dom vara dömd för brott som avser
yrkesutövningen

1. Uppvisa vid avtal
2. Uppföljning

4. Anordnaren och/eller ansvarig för
verksamheten får inte ha gjort sig skyldig till
allvarligt fel i yrkesutövningen.

1. Uppvisa vid avtal
2. Uppföljning

5. Anordnaren ska visa att den fullgör sina
åligganden avseende socialförsäkringsavgifter
eller skatt.

1. Uppvisa vid avtal
2. Uppföljning

6. Anordnaren ska senast när verksamheten
startar vara registrerad hos Bolagsverket och
uppvisa registreringsbevis

1. Uppvisa vid avtal
2. Uppföljning

7. Anordnaren ska senast när verksamheten
startar inneha F-skattsedel.

1. Uppvisa vid avtal
2. Uppföljning

8. Anordnaren ska senast när verksamheten
startar ha erforderliga tillstånd för att bedriva
aktuell verksamhet

Uppföljning

9. Anordnaren ska genom utdrag från UC eller
motsvarande register eller på annat sätt om
anordnarens verksamhet är nystartad, visa att
den har erforderlig ekonomisk kapacitet.

Uppvisa vid avtal
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10. Det ska senast när verksamheten startar
finnas personal i sådan omfattning och med
relevant utbildning och erfarenhet att statliga
och/eller kommunala mål för verksamheten
kan nås.

Uppföljning

Definition
Lärarna ska vara välutbildade, exempelvis:
 Pedagogisk högskoleutbildning.
 Pedagogisk skicklighet förvärvad
genom utbildning eller erfarenhet och
avsedd för den undervisning de ska
bedriva.
 Lärarna ska kontinuerligt erhålla god
kompetensutveckling.
11. I förekommande fall: Verksamheten ska
vara tillgänglig hela året.

1. Uppvisa vid avtal
2. Uppföljning

Definition
Anordnaren ska erbjuda minst 28
undervisningstillfällen per läsår.
12. Anordnaren ska redovisa hur de
kommunala målen för verksamheten ska nås.

1. Uppvisa vid avtal
2. Uppföljning

13. Anordnaren ska vara förtrogen med och
följa inom området gällande lagar,
förordningar och föreskrifter som gäller för
verksamhet som omfattas av
kundvalssystemet.

Uppföljning

14. Den som utövar den dagliga ledningen av
verksamheten ska ha för arbetsuppgifterna och
verksamhetens inriktning adekvat kompetens.
Om anordnaren byter den som ansvarar för
den dagliga ledningen av verksamheten ska
detta anmälas till kommunen för godkännande
av den nya ansvariga enligt ovan.

1. Uppvisa vid avtal
2. Uppföljning
3. Egen anmälan

Definition
Verksamheten ska ledas av en av anordnaren
utsedd kontaktperson som svarar för de
löpande kontakterna med kommunen.
15. Avtalet får inte överlåtas till annan fysisk
eller juridisk person. Om anordnaren är en
juridisk person och denne byter ägare ska ny
ansökan ges in och avtalet omprövas.
16. Anordnaren ska rapportera större
förändringar avseende verksamhet eller
ekonomi till kommunen.

1. Egen anmälan
2. Uppföljning

Egen anmälan
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Källor
Kulturcheck i Lunds kommun 2016
Peng- och checkutredningen, Järfälla kommun 2013
Kulturcheck, Upplands-Bro kommun 2012
Intervju med Kulturskolechef Suzanne Persson, Österåkers kommun 2019
Intervju med Mats Kiesel, chef Nacka musikskola 2019
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan för Upplands-Bro kommun 20202023
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets förslag till
biblioteksplan för 2020-2023 som sitt eget till Kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning
Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen
för bibliotekets utveckling under mandatperioden. Därför är en revidering
genomförd och en biblioteksplan för perioden 2020-2023 är framtagen.
Enligt Bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för sin
verksamhet. En biblioteksplan syftar till att i samverkan ta tillvara de
biblioteksresurser som finns samt stärka och förtydliga bibliotekets roll i
kommunens utvecklingsarbete.
Läsanvisningar till bilaga 2





Ej markerad text är oförändrad,
text markerad gul är ny text och
som ersätter den gamla och är överstruken.

Beslutsunderlag


Bilaga 1 - Biblioteksplan för Upplands-Bro 2020-2023



Bilaga 2 – Biblioteksplan 2016-2019 med ändringar

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen
för bibliotekets utveckling under mandatperioden. Därför är en revidering
genomförd och en biblioteksplan för perioden 2020-2023 är framtagen.
Enligt Bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för sin
verksamhet. En biblioteksplan syftar till att i samverkan ta tillvara de
biblioteksresurser som finns samt stärka och förtydliga bibliotekets roll i
kommunens utvecklingsarbete.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-01-08

KFN 20/0009

Biblioteksplanen är ett stöd i frågor som rör utvecklingen av bibliotek, kunskap
och livslångt lärande.
Biblioteksplanen utgör grunden för folkbibliotekets årliga arbete. Uppföljning
sker regelbundet i samband med folkbibliotekets verksamhetsberättelse och
genom brukarundersökningar.
Arbetet med att revidera biblioteksplanen har pågått under hösten 2019.
Bibliotekspersonalen har genomfört ett antal workshops och gjort ändringar
med utgångspunkt i kommunens nya övergripande mål, delvis nya skrivningar
i Bibliotekslagen samt förändringar i omvärlden - i kommunen, regionalt och
nationellt. Många av ändringarna i den reviderade Biblioteksplanen är också
avsedda att göra dokumentet mer lättläst och lättare att återberätta. Inför
revideringen har Biblioteksplanen remitterats internt i kommunen. På
tjänstepersonnivå har Utbildningskontoret och Socialkontoret gjort mindre
ändringar i de stycken som rör skolbibliotek och bibliotekssamverkan.
I Bilaga 2, Biblioteksplan 2016-2019 med ändringar redovisas uppdaterad och
ny text.
Läsanvisningar till bilaga 2


Ej markerad text är oförändrad,



text markerad gul är ny text och



som ersätter den gamla och är överstruken.

Barnperspektiv
Beslutet får positiva konsekvenser på barns livsmiljö eftersom dokumentet
tydliggör bibliotekets uppdrag att arbeta läsfrämjande som allt mer viktigt, att
biblioteket utgör en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barns
läslust och bidra till barns språk-, skriv- och läsutveckling.

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
 Bilaga 1 - Biblioteksplan för Upplands-Bro 2020-2023


Bilaga 2 – Biblioteksplan 2016-2019 med ändringar
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 Kommunstyrelsen
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1. Inledning
Biblioteksplanen för Upplands-Bro kommun är ett politiskt beslutat styrdokument som
anger inriktningen för bibliotekets utveckling under perioden 2020-2023. Biblioteksplanen
är ett stöd i frågor som rör utvecklingen av bibliotek, kunskap och livslångt lärande.
Biblioteksplanen utgör grunden för folkbibliotekets årliga arbete. Uppföljning sker
regelbundet i samband med folkbibliotekets verksamhetsberättelse och genom
brukarundersökningar.
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för sin verksamhet. En
biblioteksplan syftar till att i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns samt
stärka och förtydliga bibliotekets roll i kommunens utvecklingsarbete.
Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande
demokratiska värderingar med yttrandefriheten som grund och utgångspunkten att alla ska
ges möjlighet att delta i kulturlivet.
Folkbiblioteket har en viktig funktion som fria, neutrala mötesplatser för gemenskap i
samhället där medborgarna kostnadsfritt kan låna media och ta del av ett brett informationsoch kulturutbud på egna villkor.
Folkbiblioteket har en viktig demokratisk roll. Det är en öppen plats, till för alla att söka
information. Minst lika viktigt är folkbibliotekets stora utbud av media samt personalens
kompetens.
Folkbiblioteket utgör också en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barn till
läslust och bidra till barns språk-, skriv- och läsutveckling.

2. Omvärlden
Det finns utvecklingstendenser som påverkar biblioteksverksamheten. Läsandet sjunker hos
barn och unga såväl som hos vuxna, vilket gör bibliotekets uppdrag att arbeta läsfrämjande
allt mer viktigt. Många har behov av lättläst litteratur. Fler invånare med annat modersmål
än svenska innebär ökad efterfrågan på böcker och information på andra språk.
Samtidigt som befolkningsökningen i kommunen är alltjämt hög, blir befolkningen äldre
och äldre. Den digitala klyftan ökar. Många besöker biblioteket för att få digital hjälp.
Kommunens invånare förväntar sig digital tillgänglighet och interaktion. Därför ska
biblioteket ligga i framkant digitalt. Samtidigt kvarstår människors behov av att få mötas
även i den fysiska verkligheten. Kulturhuset och Brohuset fungerar som demokratiska
mötesplatser och kulturella arenor där biblioteken utgör basen. Upplands-Bro är en
expansiv kommun. Det är viktigt att medborgarnas tillgång till kultur och
folkbibliotekstjänster ingår i kommunens övergripande planering för nya bostadsområden,
skolor, omsorg och annan infrastruktur.
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3. Ansvar och styrning
Biblioteksplanen för Upplands-Bro kommun är ett politiskt styrdokument. Den utgår från
individens behov av biblioteksverksamhet.
Kommunen
Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunfullmäktige ansvar för mål, finansiering,
information och uppföljning av folkbiblioteksverksamheten. Skollagen anger att
grundskolor och gymnasieskolor ska ha tillgång till skolbibliotek och för de kommunala
skolornas bibliotek ansvarar Utbildningsnämnden.
Upplands-Bro kommun eftersträvar engagerade och aktiva medborgare som vill påverka
biblioteken att utveckla sina tjänster. Användarnas samspel med bibliotekspersonalen är
avgörande för bibliotekens utveckling.
Regionalt
Det är av stor vikt att Upplands-Bro bibliotek samarbetar med övriga aktörer i länet. Ett
regionalt samarbete inom biblioteksverksamheten ger goda förutsättningar för bättre service
till medborgarna, effektivare resursutnyttjande, snabbare teknikutveckling och en höjd
kompetensnivå.
Nationellt
De nationella kulturpolitiska målen som beslutades i riksdagen år 2009 är följande:
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig
kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:






främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Internationellt
En viktig utgångspunkt för folkbibliotekens verksamhet är Unesco:s folkbiblioteksmanifest
som antogs år 1994. Där sägs bl.a. att ”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling
är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade
medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en
aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas eget deltagande i utvecklingen av demokratin är
beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap och,
tankar, kultur och information.”
Biblioteket arbetar också som en del i kommunens hållbarhetsarbete, där FN:s Agenda 30
utgör ramverket. Mål nr 4 ”God utbildning för alla” är kanske det mest relevanta eftersom
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biblioteket har en omfattande verksamhet som syftar till att öka barn och ungas språk- och
läsutveckling.
Ytterligare en viktig aspekt för folkbibliotekens verksamhet är EU:s åtta nyckelkompetenser
för ett livslångt lärande. Kompetenser definieras här som en kombination av kunskaper,
färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är
den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap,
social integration och sysselsättning. Denna referensram omfattar följande
nyckelkompetenser:
• Kommunikation på modersmålet
• Kommunikation på främmande språk
• Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
• Digital kompetens
• Lära att lära
• Social och medborgerlig kompetens
• Initiativförmåga och företagaranda
• Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
Alla nyckelkompetenserna anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett
framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle.

4. Mål och vision
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas mot 2035.
Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats”. Visionen omsätts i
ett strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i ett utåtriktat perspektiv för att
beskriva hur Upplands-Bro som kommun skapar förutsättningarna för service och nytta för
invånarna.
• Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva
och samhället i stort.
• Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare
är god.
• Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och
nästa generations invånare.
• Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och
känner trygghet i vardagen.
• Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och
samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
• I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

4.1 Folkbiblioteket – uppdrag
I Upplands-Bro kommun finns två enheter, lokaliserade till Bro och Kungsängen.
Biblioteket har också ett uppdragsavtal med Försvarsmakten om drift av biblioteket på
Livgardets regemente.
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Folkbibliotekens uppdrag finns beskrivet i bibliotekslagen:
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det
allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
I bibliotekslagen står att alla folkbibliotek ska medverka till att skapa ett intresse för kultur
och ge möjlighet till kulturella upplevelser. Det ska vara en attraktiv mötesplats för alla och
utgöra ett aktivt stöd i det livslånga lärandet. Verksamheten ska hålla god kvalitet och
utvecklas i takt med det nya kunskaps-och IT-samhället. Folkbiblioteket ska också
samarbeta med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling, erbjuda barn och
ungdomar kulturupplevelser i den dagliga miljön, samt ägna särskild uppmärksamhet åt
vissa prioriterade grupper.
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsvariationer, bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av
information.
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat
genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.

4.2 Folkbiblioteket – vision och strategier
Utifrån de nationella kulturpolitiska målen, bibliotekslagen och kommunens styrdokument
har Upplands-Bro bibliotek formulerat följande vision:
Angeläget, lustfyllt och ditt
Angeläget: Biblioteket ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande och individuell
utveckling. Biblioteket ska bidra till digital jämlikhet och ge förutsättningar för fri
åsiktsbildning. Det ska medverka till att människor får god tillgång till information och
förutsättningar för källkritiskt tänkande. Biblioteket ska ha riktade bibliotekstjänster till
förskoleverksamhet och verksamheter inom omsorg för personer med funktionsvariationer.
Lustfyllt: Biblioteket ska erbjuda medier och aktiviteter som speglar samtid och kulturarv.
Verksamheten ska stimulera till läsande, språkutveckling, berättande och bildning.
Biblioteken ska vara välkomnande och inspirerande miljöer där alla får ett gott och öppet
bemötande. De ska också vara variationsrika arenor för konst och kultur som stimulerar till
möten, idéer, debatt och samtal.
Ditt: Biblioteket ska erbjuda lättillgängliga bibliotekstjänster för alla, fysiskt och virtuellt, i
takt med samtiden. Bibliotekets öppettider ska vara generösa utifrån användarnas behov.
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Utbudet och tjänsterna ska vara väl kända och användarna ska ha ett reellt inflytande över
biblioteksverksamheten.
Utifrån detta har Upplands-Bro bibliotek följande strategiska inriktningar:


Insatser som stimulerar kunskapsutveckling och livslångt lärande
o öka språk- och läsutveckling
o läsfrämjande- och skrivinspirerande verksamhet
o flera sorters media
o flera olika språk inklusive de nationella minoritetsspråken
o media anpassade för personer med funktionsvariationer
o Prioritera barn och unga



Fortsatt utveckling av biblioteken som mötesplatser och kulturella arenor
o Biblioteken ska vara inbjudande platser för möten mellan människor, det
bekanta och det okända, mellan det fysiska och det virtuella, mellan dåtid,
samtid och framtid.
o Biblioteken ska vara neutrala demokratiska rum som vidgar världen och
möjliggör möten mellan olika kulturer.
o Bibliotekslokalerna ska utformas så att de är attraktiva och tillgängliga.
Utrymme ska finnas för gemenskap, enskildhet och kommunikation.



Utvecklad samverkan
o med förskola/skola, skolbiblioteken och föreningslivet,
o uppsökande verksamheten,
o finskt förvaltningsområde.

4.3 Skolbiblioteket – uppdrag
I kommunen finns idag totalt 25 förskolor, 13 grundskolor, en gymnasieskola och en
vuxenutbildningsenhet. Dessutom finns sju verksamheter som drivs som pedagogisk
omsorg i olika delar av kommunen, samt två öppna förskolor. Enskilda huvudmän bedriver
både förskole- och skolverksamheter.
I skollagens 2 kap. 35-36 §§ (2010:800) anges att elever ska ha tillgång till skolbibliotek. I
skollagen finns ingen definition av begreppet skolbibliotek, men i förarbetena till lagen
förklaras att man vanligtvis brukar avse ”en gemensam och ordnad resurs av medier och
information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.”
Skolinspektionen har förtydligat att skolbibliotekets innehåll ska vara anpassat till elevernas
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Det ska vara möjligt för
eleverna att kontinuerligt kunna använda biblioteket som en del av undervisningen.
I läroplanerna för grundskolan och gymnasiet står att ”rektorn har ansvaret för skolans
resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så
att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får
tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg
för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg samt att
skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas
språkliga förmåga och digitala kompetens.” (Lgr 11, kap 2.8 och Gy 11, kap 2.6)
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Enligt målen i läroplanerna ansvarar grundskolan och gymnasiet för att varje elev ”kan
använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande,
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande”. (Lgr 11,
kap 2.2 och Gy 11, kap 2.1)
I gymnasieskolans läroplan finns även ett mål om skolans ansvar att se till att varje elev
”kan använda bibliotek och deras resurser”. (Gy 11, kap 2.1).

4.4 Skolbiblioteket – vision och strategier
Visionen för skolbibliotekens verksamhet är att: Skolbiblioteket ska vara en pedagogisk
resurs som inspirerar och ger stöd till eleverna i deras språk-, läs-och kunskapsutveckling.


Insatser som stimulerar kunskapsutveckling och livslångt lärande
o Skolbiblioteken ska vara en del av skolans pedagogiska arbete
o Skolbiblioteken ska medverka till att utveckla elevernas och lärarnas
informationskompetens
o Skolbiblioteken ska inspirera till läsning och stimulera elevernas
kunskapsutveckling
o Lokalerna ska vara tillgängliga och användbara utifrån elevernas och
undervisningens behov
o Skolbiblioteken ska i nära samarbete med lärarna arbeta för att eleverna når
sina mål
o Samverkan mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken ska fortgå
Alla insatser ska säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsvariationer
och personer med annat modersmål än svenska. Särskild uppmärksamhet ska
även ges åt de nationella minoritetsspråken.
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1. Inledning
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna anta en biblioteksplan för sin verksamhet. En
biblioteksplan syftar till att i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns samt
stärka och förtydliga bibliotekets roll i kommunens utvecklingsarbete.
Biblioteksplanen för Upplands-Bro kommun är ett politiskt beslutat styrdokument som
anger inriktningen för bibliotekets utveckling under perioden 2020 - 2023.
Biblioteksplanen är ett stöd i frågor som rör utvecklingen av bibliotek, kunskap och
livslångt lärande.
Biblioteksplanen utgör grunden för folkbibliotekets årliga arbete. Uppföljning sker
regelbundet i samband med folkbibliotekets verksamhetsberättelse och genom
brukarundersökningar.
Biblioteksplanen utgör grunden för folkbibliotekens årliga arbetsplan där konkreta
åtgärder, ansvarsfördelning, tidplaner och finansiering för olika insatser anges.
Uppföljning sker regelbundet i samband med folkbibliotekens verksamhetsberättelse och
genom brukarundersökningar.
Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande
demokratiska värderingar med yttrandefriheten som grund och utgångspunkten att alla ska
ges möjlighet att delta i kulturlivet.
Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande
demokratiska värderingar med yttrandefriheten som grund och utgångspunkten att alla
ska ges möjlighet att delta i kulturlivet. Kulturpolitiken ska bl.a. främja bildning,
internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, särskilt uppmärksamma barns och
ungas rätt till kultur m.m. De föreslagna målen för folkbiblioteken har sin utgångspunkt i de
nationella målen och även EU:s åtta nyckelkompetenser.
Folkbiblioteket har en viktig funktion som fria, neutrala mötesplatser för gemenskap i
samhället där medborgarna kostnadsfritt kan låna media och ta del av ett brett informationsoch kulturutbud på egna villkor.
Folkbiblioteken har en viktig funktion som fria, neutrala mötesplatser för gemenskap i
samhället där medborgarna kostnadsfritt kan låna media och ta del av ett brett informationsoch kulturutbud på egna villkor, vilket är en av förutsättningarna för en väl fungerande
demokrati.
Folkbiblioteket har en viktig demokratisk roll. Det är en öppen plats, till för alla att söka
information. Minst lika viktigt är folkbibliotekets stora utbud av media samt personalens
kompetens.
Folkbiblioteken har en viktig demokratisk roll, en fysisk plats öppen för alla att söka
information, analog och digital. Minst lika viktigt är folkbibliotekens utbud vad gäller
tillgång till flera källor och personalens kompetens att förmedla en källkritisk hållning i
dagens informationsbrus.
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Folkbiblioteket utgör också en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barn till
läslust och bidra till barns språk-, skriv- och läsutveckling. Sedan 1 januari 2020 är
Barnkonventionen svensk lag och folkbiblioteket arbetar aktivt med barn och ungas
delaktighet och perspektiv.

2. Omvärlden
Det finns utvecklingstendenser som påverkar biblioteksverksamheten. Läsandet sjunker hos
barn och unga såväl som hos vuxna, vilket gör bibliotekets uppdrag att arbeta läsfrämjande
allt mer viktigt. Många har behov av lättläst litteratur. Fler invånare med annat modersmål
än svenska innebär ökad efterfrågan på böcker och information på andra språk. Samtidigt
som befolkningsökningen i kommunen är alltjämt hög, blir befolkningen äldre och äldre.
Den digitala klyftan ökar. Många besöker biblioteket för att få digital hjälp. Kommunens
invånare förväntar sig digital tillgänglighet och interaktion. Därför ska biblioteket ligga i
framkant digitalt. Samtidigt kvarstår människors behov av att få mötas även i den fysiska
verkligheten. Kulturhuset och Brohuset fungerar som demokratiska mötesplatser och
kulturella arenor där biblioteken utgör basen. Upplands-Bro är en expansiv kommun. Det är
viktigt att medborgarnas tillgång till kultur och folkbibliotekstjänster ingår i kommunens
övergripande planering för nya bostadsområden, skolor, omsorg och annan infrastruktur.
Det finns allmänna utvecklingstendenser som påverkar biblioteksverksamheten:
människors nya livsstilar och förändrade beteenden vid informationssökning, fler virtuella
kommunikationsplattformar och nya möjligheter att hämta och lagra information. I det
sammanhanget har biblioteken en funktion i dagens samhälle. Samtidigt som nya virtuella
mötesplatser växer fram kvarstår människors behov av att få mötas även i den fysiska
verkligheten. De satsningar som gjorts på Kulturhuset och Brohuset som demokratiska
mötesplatser och kulturella arenor där biblioteken utgör basen, syftar till att fortsätta
utveckla en efterfrågad, angelägen och attraktiv verksamhet för alla åldrar.
Befolkningsökningen i kommunen är alltjämt hög och Upplands-Bro är en expansiv
kommun (se uppdaterad statistik på www.upplands-bro.se). Därför är det viktigt att
medborgarnas tillgång till kultur och folkbibliotekstjänster ingår i kommunens övergripande
planering för nya bostadsområden, skolor, omsorg och annan infrastruktur.

3. Ansvar och styrning
Biblioteksplanen för Upplands-Bro kommun är ett politiskt styrdokument. Den utgår från
individens behov av biblioteksverksamhet.
Biblioteksplanen för Upplands-Bro kommun är ett politiskt styrdokument. Den utgår från
individens behov av biblioteksverksamhet. Den övergripande visionen om kommunen som
ger plats ska prägla all biblioteksverksamhet. Ledorden nyfikenhet, omtanke och liv ska
genomsyra hela verksamheten.
Kommunen
Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunfullmäktige ansvar för mål, finansiering,
information och uppföljning av folkbiblioteksverksamheten. Skollagen anger att
grundskolor och gymnasieskolor ska ha tillgång till skolbibliotek och för de kommunala
skolornas bibliotek ansvarar Utbildningsnämnden.
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Kultur- och fritidsnämnden har enligt Kommunfullmäktige ansvar för mål, finansiering,
information och uppföljning av biblioteksverksamheten i enlighet med bibliotekslagen.
Skollagen anger att grundskolor och gymnasieskolor ska ha tillgång till skolbibliotek
och där ligger ansvaret på Utbildningsnämnden
Upplands-Bro kommun eftersträvar engagerade och aktiva medborgare som vill påverka
biblioteken att utveckla sina tjänster. Användarnas samspel med bibliotekspersonalen är
avgörande för bibliotekens utveckling.
Regionalt
Det är av stor vikt att Upplands-Bro bibliotek samarbetar med övriga aktörer i länet. Ett
regionalt samarbete inom biblioteksverksamheten ger goda förutsättningar för bättre service
till medborgarna, effektivare resursutnyttjande, snabbare teknikutveckling och en höjd
kompetensnivå.
Det är av stor vikt att Upplands-Bro samarbetar med övriga aktörer i länet för att uppnå en
regional utveckling av kulturlivet. I detta sammanhang är den regionala biblioteksplanen för
Stockholms län av stor betydelse. Ett regionalt samarbete inom biblioteksverksamheten ger
goda förutsättningar för bättre service till medborgarna, effektivare resursutnyttjande,
snabbare teknikutveckling och en höjd kompetensnivå.
Nationellt
De nationella kulturpolitiska målen som beslutades i riksdagen år 2009 är följande:
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig
kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:






främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Internationellt
En viktig utgångspunkt för folkbibliotekens verksamhet är Unesco:s folkbiblioteksmanifest
som antogs år 1994. Där sägs bl.a. att ”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling
är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade
medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en
aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas eget deltagande i utvecklingen av demokratin är
beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap och,
tankar, kultur och information.”
Biblioteket arbetar också som en del i kommunens hållbarhetsarbete, där FN:s Agenda 2030
utgör ramverket. Mål nr 4 ”God utbildning för alla” är kanske det mest relevanta eftersom
biblioteket har en omfattande verksamhet som syftar till att öka barn och ungas språk- och
läsutveckling.
Ytterligare en viktig aspekt för folkbibliotekens verksamhet är EU:s åtta nyckelkompetenser
för ett livslångt lärande. Kompetenser definieras här som en kombination av kunskaper,
färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är
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den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap,
social integration och sysselsättning. Denna referensram omfattar följande
nyckelkompetenser:
• Kommunikation på modersmålet
• Kommunikation på främmande språk
• Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
• Digital kompetens
• Lära att lära
• Social och medborgerlig kompetens
• Initiativförmåga och företagaranda
• Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
Alla nyckelkompetenserna anses lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett
framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle.

4. Mål och vision
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas mot 2035.
Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats”. Visionen omsätts i
ett strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i ett utåtriktat perspektiv för att
beskriva hur Upplands-Bro som kommun skapar förutsättningarna för service och nytta för
invånarna.
• Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva
och samhället i stort.
• Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare
är god.
• Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och
nästa generations invånare.
• Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och
känner trygghet i vardagen.
• Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och
samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
• I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.
Utgångspunkten för biblioteksplanen är kommunens vision Upplands-Bro – kommunen
som ger plats och nio kommunövergripanda mål där nedanstående är de mest relevanta:
• En kommun för alla
• En grön kommun i utveckling
• En kommun som växer
• Ett växande kultur- och fritidsutbud
• En kommun med god ekonomi och uppföljning
• En attraktiv arbetsgivare
• Vi lyfter skolan
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån dessa formulerat följande mål som är relevanta
för biblioteksverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden ska:
• erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga ytor inom sitt område
• ställa miljökrav vid upphandlingar och vid nyinvesteringar i fastigheter inom
nämndens område
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• delta i planprocesser så att nämndens kompetens tas tillvara
• erbjuda ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet
• verka för jämställdhet inom sitt område
• möjliggöra spontanaktiviteter
• skapa bra förutsättningar för föreningslivet
• verka för inspirerande miljöer
• verka för att personalen trivs

4.1 Folkbiblioteket – uppdrag
I Upplands-Bro kommun finns två enheter, lokaliserade dels till Bro, dels till Kungsängen.
Biblioteket har också ett uppdragsavtal med Försvarsmakten om drift av biblioteket på
Livgardets regemente.
I Upplands-Bro kommun finns två enheter, lokaliserat dels i Bro, dels i Kungsängen.
Biblioteket har också ett uppdragsavtal med Försvarsmakten om drift av biblioteket på
Livgardets regemente. Dessutom finns det biblioteksservice i Tibble läshörna genom ett
driftsavtal med pensionärsföreningar.
Folkbibliotekens uppdrag finns beskrivet i bibliotekslagen:
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det
allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
I bibliotekslagen står att alla folkbibliotek ska medverka till att skapa ett intresse för kultur
och ge möjlighet till kulturella upplevelser. Det ska vara en attraktiv mötesplats för alla och
utgöra ett aktivt stöd i det livslånga lärandet. Verksamheten ska hålla god kvalitet och
utvecklas i takt med det nya kunskaps-och IT-samhället. Folkbiblioteket ska också
samarbeta med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling, erbjuda barn och
ungdomar kulturupplevelser i den dagliga miljön, samt ägna särskild uppmärksamhet åt
vissa prioriterade grupper.
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsvariationer, bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av
information.
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat
genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.
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4.2 Folkbiblioteket – vision och strategier
Utifrån de nationella kulturpolitiska målen, bibliotekslagen och kommunens styrdokument
har Upplands-Bro bibliotek formulerat följande vision:
Angeläget, lustfyllt och ditt
Angeläget: Biblioteket ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande och individuell
utveckling. Biblioteket ska bidra till digital jämlikhet och ge förutsättningar för fri
åsiktsbildning. Det ska medverka till att människor får god tillgång till information och
förutsättningar för källkritiskt tänkande. Biblioteket ska ha riktade bibliotekstjänster till
förskoleverksamhet och verksamheter inom omsorg för personer med funktionsvariationer.
Lustfyllt: Biblioteket ska erbjuda medier och aktiviteter som speglar samtid och kulturarv.
Verksamheten ska stimulera till läsande, språkutveckling, berättande och bildning.
Biblioteken ska vara välkomnande och inspirerande miljöer där alla får ett gott och öppet
bemötande. De ska också vara variationsrika arenor för konst och kultur som stimulerar till
möten, idéer, debatt och samtal.
Ditt: Biblioteket ska erbjuda lättillgängliga bibliotekstjänster för alla, fysiskt och virtuellt, i
takt med samtiden. Bibliotekets öppettider ska vara generösa utifrån användarnas behov.
Utbudet och tjänsterna ska vara väl kända och användarna ska ha ett reellt inflytande över
biblioteksverksamheten.
Utifrån detta har Upplands-Bro bibliotek följande strategiska inriktningar:




Insatser som stimulerar kunskapsutveckling och livslångt lärande
o öka språk- och läsutveckling
o läsfrämjande- och skrivinspirerande verksamhet
o flera sorters media
o flera olika språk inklusive de nationella minoritetsspråken
o media anpassade för personer med funktionsvariationer
o Prioritera barn och unga
Insatser som stimulerar kunskapsutveckling och livslångt lärande
o Fortsätta satsningarna på verksamhet som syftar till att öka språk- och
läsutveckling
o Fortsätta satsningarna på läs- och skrivinspirerande verksamhet
o Fortsätta satsa på flera sorters medier och på flera olika språk
o Prioritera barn och unga



Fortsatt utveckling av biblioteken som mötesplatser och kulturella arenor
o Biblioteken ska vara inbjudande platser för möten mellan människor, det
bekanta och det okända, mellan det fysiska och det virtuella, mellan dåtid,
samtid och framtid.
o Biblioteken ska vara neutrala demokratiska rum som vidgar världen och
möjliggör möten mellan olika kulturer.
o Bibliotekslokalerna ska utformas så att de är attraktiva och tillgängliga.
Utrymme ska finnas för gemenskap, enskildhet och kommunikation.



Utvecklad samverkan
o med förskola/skola, skolbiblioteken och föreningslivet,
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o uppsökande verksamheten,
o finskt förvaltningsområde.

4.3 Skolbiblioteket – uppdrag
I kommunen finns idag totalt 25 förskolor, 13 grundskolor, en gymnasieskola och en
vuxenutbildningsenhet. Dessutom finns sju verksamheter som drivs som pedagogisk
omsorg i olika delar av kommunen, samt två öppna förskolor. Enskilda huvudmän bedriver
både förskole- och skolverksamheter.
I kommunen finns idag totalt 27 förskolor, 13 grundskolor, en gymnasieskola och en
vuxenutbildningsenhet. Dessutom finns sex verksamheter som drivs som pedagogisk
omsorg i olika delar av kommunen, samt två öppna förskolor. Enskilda huvudmän
bedriver både förskole- och skolverksamheter.
I skollagens 2 kap. 35-36 §§ (2010:800) anges att elever ska ha tillgång till skolbibliotek. I
skollagen finns ingen definition av begreppet skolbibliotek, men i förarbetena till lagen
förklaras att man vanligtvis brukar avse ”en gemensam och ordnad resurs av medier och
information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.”
Skolinspektionen har förtydligat att skolbibliotekets innehåll ska vara anpassat till elevernas
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Det ska vara möjligt för
eleverna att kontinuerligt kunna använda biblioteket som en del av undervisningen.
I läroplanerna för grundskolan och gymnasiet står att ”rektorn har ansvaret för skolans
resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så
att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får
tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg
för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg samt att
skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas
språkliga förmåga och digitala kompetens.” (Lgr 11, kap 2.8 och Gy 11, kap 2.6)
Av läroplanen för förskoleklassen, grundskolan samt fritidshemmet framgår att rektorn har
ett särskilt ansvar för skolans arbetsmiljö. Den ska ”utformas så att eleverna får tillgång till
handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och
utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.” (Lgr 11, kap 2.8).
Motsvarande bestämmelser finns även för övriga obligatoriska skolformer.
Enligt målen i läroplanerna ansvarar grundskolan och gymnasiet för att varje elev ”kan
använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande,
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande”. (Lgr 11,
kap 2.2 och Gy 11, kap 2.1)
Enligt läroplanen för gymnasieskolan har rektor ett särskilt ansvar för att ”utbildningen
utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, får tillgång till
handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning,
bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel.” (SKOLFS 2011, kap 2.6).
I gymnasieskolans läroplan finns även ett mål om skolans ansvar att se till att varje elev
”kan använda bibliotek och deras resurser”. (Gy 11, kap 2.1).
I gymnasieskolans läroplan finns även ett mål om skolans ansvar att se till att varje elev
”kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” (SKOLFS 2011:144, kap. 2.1).
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4.4 Skolbiblioteket – vision och strategier
Visionen för skolbibliotekens verksamhet är att:
Skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs som inspirerar och ger stöd till eleverna i
deras språk-, läs-och kunskapsutveckling.


Insatser som stimulerar kunskapsutveckling och livslångt lärande
o Skolbiblioteken ska vara en del av skolans pedagogiska arbete
o Skolbiblioteken ska medverka till att utveckla elevernas och lärarnas
informationskompetens
o Skolbiblioteken ska inspirera till läsning och stimulera elevernas
kunskapsutveckling
o Lokalerna ska vara tillgängliga och användbara utifrån elevernas och
undervisningens behov
o Skolbiblioteken ska i nära samarbete med lärarna arbeta för att eleverna når
sina mål
o Samverkan mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken ska fortgå

Alla insatser ska säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsvariationer och
personer med annat modersmål än svenska. Särskild uppmärksamhet ska även ges åt de
nationella minoritetsspråken.


Insatser för prioriterade grupper
o Skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning
o Skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska

Vid planering av nya skolor eller vid om-och tillbyggnad av befintliga
skolbyggnader ska behovet av skolbibliotek särskilt uppmärksammas.
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