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Er beteckning

Tekniska nämnden

Medborgarförslag om ändringar på
återvinningsstationen på Begoniaslingan
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till
svar på medborgarförslaget.

Sammanfattning
Den 3 november 2015 fick kommunen ett medborgarförslag om att asfaltera
ytan vid återvinningsstationen på Begoniaslingan, att sätta upp belysning vid
återvinningsstationen och att parkering skulle vara tillåten 2 timmar med Pskiva samt att flytta återvinningsstationen till ett område som inte angränsar till
förskola eller bostadsområde. Tekniska avdelningen har genomfört de åtgärder
som förslagsställaren önskat förutom flytt av återvinningsstationen.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig.
Tekniska avdelningen har försökt kontaktaförslagställaren, men utan resultat.
Förslagsställaren har flyttat ifrån Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 25 november
2019



Kommunfullmäktiges beslut §120, daterad den 18 november 2015



Medborgarförslag som inkom den 3 november 2015

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 3 november 2015 fick kommunen ett medborgarförslag om att asfaltera
ytan vid återvinningsstationen på Begoniaslingan, att sätta upp belysning vid
återvinningsstationen och att parkering skulle vara tillåten 2 timmar med Pskiva samt att flytta återvinningsstationen till ett område som inte angränsar till
förskola eller bostadsområde. Tekniska avdelningen har genomfört de åtgärder
som förslagsställaren önskat förutom flytt av återvinningsstationen. Syftet med
återvinningstationerna är att de ska ligga nära bostadsområden för att vara
användarvänliga och lättåtkomliga. Det finns krav på företaget som
tillhandahåller återvinningstationerna att det ska vara städat och fint där.

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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Tekniska avledningen har en nära kontakt med företaget angående problem
med nedskräpning för att få bukt på problemet. Dessutom pågår utredning hur
framtidens återvinningsstationer ska utformade och placerade.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig.
Åtgärder som Tekniska kontoret färdigställt är asfaltering av parkeringsytan
och ytan vid återvinningsstationen. Parkeringen är skyltad och tidsbegränsad
med p-skiva och ny belysning är uppsatt.
För att få en avskärmning mellan boende och återvinningstationen har ett plank
satts upp för att avskärma återvinningsstationen.
Tekniska avdelningen har försökt kontaktaförslagställaren men utan resultat.
Förslagsställaren har flyttat ifrån Upplands-Bro kommun.

Barnperspektiv
För att skapa en trygg miljö för barn så är det viktigt att det finns bra belysning
som ökar barns säkerhet i trafiken. Även att begränsa nedskräpning bidrar till
att minska olycksrisk för barn som vistas på allmänna platser.
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Datum

Vår beteckning

2019-11-25
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Tekniskchef

Namn

Namn

Titel

Titel

Bilagor
1. Medborgarförslag som inkom den 3 november 2015
2. Kommunfullmäktiges beslut §120, daterad den 18 november 2015
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

den 3 november 2015 10:27
Kommun
Medborgarförslag - Återvinnginsstationen på begoniaslingan
IMG_2206.JPG; IMG_2210.JPG

Hej,
Återvinnginsstationen på Begoniaslingan i Bro används idag som mer som en soptipp istället för
återvinningscentral. Det står allt för ofta kylskåp, sopor eller övergivna bilar (se bifogade bilder).
Några veckor sedan eldades två bilar upp, och en kraftig explosion utbröt mitt i natten. Vi bor
grannar med stationen , och den sköts inte tillräcklig bra för att ha i ett bostadsområde.
Till mina förslag.
1 - Flytta återvinningstationen till ett område som inte angränsar till förkola eller bostadsområde.
2 - Asfaltera parkerplatsen och sätt upp skyltar med två timmar P-skiva och belysning. På detta
sett kan man inte dumpa gamla bilar.
Mvh

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 120

2015-11-18

Medborgarförslag om ändringar på
återvinningsstationen på
Begoniaslingan
Dnr KS 15/0797

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Tekniska nämnden för
beslut.
______________

Sammanfattning
Ett medborgarförslag kom in till kommunen den 3 november från Pär
Pettersson som föreslår att återvinningscentralerna på Begoniaslingan ska
flyttas och att platsen ska asfalteras för att anlägga två timmarsparkering med
p-skiva samt belysas. Då förslaget berör Tekniska nämndens ansvarområde
föreslås att medborgarförslaget överlämnas ditt för beslut.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag som inkom den 3 november 2015

Beslutet skickas till:




Akt
Tekniska nämnden
Förslagställaren
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Linda Edgren

2019-10-28

TN 19/0376

Tekniska avdelningen

Tekniska nämnden

Er beteckning

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att anordna en
gång-, cykel- och ridväg ut mot Lennartsnäs
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag och hänvisar till att sträckan finns med i kommunens Gång- och
cykelplan.

Sammanfattning
Den 1 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en gång-, cykeloch ridväg ut mot Lennartsnäs.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket
positivt på medborgare som engagerar sig i trafiksäkerhet som är en viktig
fråga för kommunen.
Upplands-Bro kommun delar förslagsställarens uppfattning om att en
trafiksäker väg för oskyddade trafikanter bör finnas längst med
Lennartsnäsvägen. Eftersom Kommunen inte äger mark på sidan om denna
sträcka är dock möjligheterna begränsade. Dessutom finns det idag inte
tillräckligt med underlag, det vill säga antal medborgare som har behov av en
gång- och cykelväg längs med Lennartsnäsvägen jämfört med andra projekt i
kommunen, vilket gjort att detta inte har prioriterats men projektet finns med i
kommunens Gång- och cykelplan.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 28 oktober
2019



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde §192, daterad
den 9 oktober 2019



Inkommen medborgarförslag den 1 augusti 2019

Ärendet
Upplands-Bro kommun har mottagit medborgarförslag om att anlägga en gång, cykel- och ridväg ut mot Frölundavägen, på Lennartsnäsvägen.
Förslagsställaren framhåller att det är många som promenerar, springer, cyklar,
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
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TN 19/0376

Kommunledningskontoret
rider samt åker rullskidor ut mot Frölunda friluftsområde samt i dess
närområde och att de känner sig otrygga i den trafiksituation som råder. Det
finns idag ingen gång- och cykelbana utan oskyddade trafikanter är hänvisade
till körbanan.
Hastighetsbegränsningen på sträckan är 70 km/h. Förslagsställaren föreslår att
det ska anläggas en gång-och cykelbana längs med Lennartnäsvägen. Det
skulle öka tryggheten för cyklister och de som rör på sig i området och
möjligheten att fler så även vill framgent. Förslagsställaren beskriver de vackra
områdena som Lennartnäsvägen leder till med friluftsliv och mysiga stigar,
samt att om det fanns möjlighet till en trafiksäker transport för oskyddade
trafikanter skulle fler välja att inte ta bilen till området vilket skulle främja
hälsan och miljön.

Figur 1. Röd markering anger vägsträckan som medborgarförslaget gäller.

Upplands-Bro kommun delar förslagsställarens uppfattning om att en
trafiksäker gång- och cykelväg bör finnas längs med Lennartsnäsvägen. Dock
har kommunen inte rådighet över marken på sidan om denna sträcka, vilket
påverkar möjligheterna. Förslaget om en gång- och cykelväg mot Frölunda
finns med som åtgärdsförslag i gång- och cykelplanen, daterad 2012-04-18
samt i senaste revideringen av åtgärdsförslag daterad 2019-02-14.
Gång- och cykelplanen är ett underordnat styrdokument till Översiktsplanen
och avser framtida planering av gång- och cykelinvesteringar. I takt med att
projekten blir aktuella lyfts de in i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet,
vilket är tänkt att vara ett arbetsdokument där projekt som ska genomföras de
närmaste åren presenteras mer i detalj, tidsätts och kostnadsberäknas. Projekt
som i dagsläget inte är aktuella finns därför inte med i årets trafik- och
tillgänglighetsprogrammet utan endast i gång- och cykelplanen.
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Datum

Vår beteckning

2019-10-28

TN 19/0376

Kommunledningskontoret

I prioriteringen av vilka projekt som ska vara med i trafik- och
tillgänglighetsprogrammet tas hänsyn till följande aspekter:
•

•
•

Hur mycket nytta projektet förväntas ge kommunens invånare. Detta i form
av förhöjd trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet, ökad möjlighet att färdas
miljövänligt, etc.
Programmets ekonomiska resurser.
Tjänstemannatimmar tillgängliga för genomförande av projekt.

I detta fall har projektet med gång- och cykelbana till Frölunda naturreservat
inte prioriterats då det finns andra projekt som bedömts ha större inverkan på
ett större antal kommuninvånare och projekt som samtidigt har bidragit till
ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Barnperspektiv
Väl genomtänkta och trafiksäkra gång- och cykelvägar i kommunen ökar
tryggheten och möjligheten för barn och ungdomar att röra sig på ett säkert sätt
i kommunen, vilket främjar både det sociala livet och även hälsan.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde §192, daterad
den 9 oktober 2019
2. Inkommen medborgarförslag den 1 augusti 2019
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
 Akt
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 192

2019-10-09

Medborgarförslag om att anordna en
gång-, cykel- och ridväg ut mot
Lennartsnäs
Dnr KS 19/0410

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut

Sammanfattning
Den 1 augusti 2019 inkom ett medborgarförslag om att anordna en gång-,
cykel- och ridväg ut mot Lennartsnäs.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 1 augusti 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 1 augusti 2019 20:25
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Namn
Gatuadress
Postnummer
Ort Kungsängen
Telefonnummer
E-postadress
Förslaget (presentera Cykel, gång och eventuellt ridväg ut
kort ditt mot Lennartsnäs.
medborgarförslag här)
Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Mitt förslag är att bygga en cykel,
gång och eventuellt ridväg ut mot
Lennartsnäs. Jag och många andra här
i kommunen gillar friluftslivet och tar
gärna lite längre promenader eller
cykelturer ut i mindre tätbebyggda
områden. Något som jag vet att man
brukar göra är att röra sig ut mot
Lennartsnäshalvön. Det är en bra
möjlighet då landet ligger så nära,
vilket lockar många människor. Det
som dock hindrar folk från att komma
ut till de mysiga stigarna och lederna
där, är den relativt smala men ändå
trafikerade Lennartsnäsvägen som
man måste ta sig förbi. Jag cyklar ofta
dit ca. 2 till 3 gånger i veckan och
ändå kan jag inte vänja mig vid bilarna
och lastbilarna som susar förbi i hög
fart. Jag kan inte slappna av och njuta
av det vackra när hela tiden bilarna

kommer och jag hoppas att de inte kör
för nära. En vän till mig ville knappt
följa med på en cykeltur ut på halvön
för att vägen var för läskig och
riskabel. Jag kan heller inte minnas
någon gång jag har varit själv med att
röra mig utan motorfordon på vägen.
Jag tror att om man hade byggt en
cykel och gångväg som gick parallellt
med Lennartsnäsvägen, hade man
uppmuntrat fler människor till att röra
sig utan motordrivna medel vilket både
är bra för hälsan och miljön. Tex.
kanske man istället väljer att ta cykeln
eller rullskidorna ut för att ta en fika i
öråkersladan eller komma till stallet.
Den lilla bit man har att röra sig på
just nu som gångare, cyklist och
ryttare mm. rör sig om ca. 3 dm i
kanten av vägen vilket känns väldigt
begränsat och riskabelt. Så jag tycker
att i en friluftskommun som denna ska
man ha möjlighet till en gång och
Cykelväg vid sidan av den stort
trafikerade Lennartsnäsvägen.

Detta är ett mail fr�n Upplands-Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

TJÄNSTESKRIVELSE

Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-11-25

TN 19/0379
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Medborgarförslag om fartkameror på
Granhammarsvägen genom Brunna, KS
19/0392
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att samhällsbyggnadskontoret ska:
1. utreda hastigheten längs med Granhammarsvägen och utföra relevanta
åtgärder vid behov
2. utreda möjligheterna till portabel fartkamera i samråd med Polisen och
Trafikverket.

Sammanfattning
Den 15 juli 2019 inkom ett medborgarförslag som föreslår att kommunen ska
sätta upp fartkameror på Granhammarsvägen genom Brunna.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket positivt
på medborgare som engagerar sig i trafiksäkerhet som är en viktig fråga för
kommunen.
Medborgarförslaget besvaras med att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att
utreda hastigheten längs med Granhammarsvägen och utföra relevanta åtgärder vid
behov samt utreda möjligheterna till portabel fartkamera i samråd med Polisen och
Trafikverket.

Beslutsunderlag



Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 25 november 2019
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde §195, daterad
den 9 oktober 2019



Medborgarförslaget som inkom den 15 juli 2019

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 15 juli 2019 inkom med ett medborgarförslag om att Upplands-Bro kommun
ska sätta upp fartkameror på Granhammarsvägen genom Brunna. Förslagsställaren
beskriver att hastigheten på Granhammarsvägen mellan Brunnarondellen och
Granhammarsrondellen upplevs som mycket hög och att det i stort sett känns som
om SL-bussarna är de enda som håller lagstadgad hastighet. Den breda fina vägen
mot regementet inbjuder naturligtvis till höga hastigheter av såväl yrkesförare som
privatbilister.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-11-25

TN 19/0379

Den höga hastigheten upplevs, enligt förslagsställaren, som trafikfarlig för både
människor och djur samt att den även medför en hög bullernivå för boende längs
med Granhammarsvägen. Därför föreslår förslagsställaren fartkameror på
Granhammarsvägen mellan Artistvägen och Granhammarsronellen som det enda
effektiva sättet att ta ned hastigheten.
Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket positivt
på medborgare som engagerar sig inom trafiksäkerhet som är en viktig fråga för
kommunen. Det finns begränsningar i vad som är möjligt att göra för åtgärder
eftersom det går busstrafik och tung trafik på Granhammarsvägen.
Granhammarsvägen, sträckan mellan Pettersbergsrondellen och Mätarvägen,
kommer att byggas om i samband med exploateringsprojektet Norrboda-Brunna.
Granhammarsvägen, sträckan mellan brunna rondellen och Garnhammarsrondellen, finns med planprojekt Viby. Korsning Artistvägen/Granhammarsvägen
finns med i kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram, med en ny lösning för
att säkerställa korsningen och bygga separat körfält för vänstersväng.
Samhällsbyggnadskontoret kommer att se över de platser som nämndes i
medborgarförslaget och kommer utföra önskade åtgärder där det är möjligt. För att
få tillstånd att sätta upp fartkameror behövs godkännande av Polisen och
Trafikverket. Kommunen för kontinuerlig dialog med dessa parter och göra vårt
bästa för att få bukt med problemet. Det finns ett fåtal portabla fartkameror i
Stockholms län som är möjligt att låna. Dock är väntetiden lång samt att
prioriteringar görs av Trafikverket och Polisen. Kommunen står på väntelista för
dessa portabla fartkameror men det är svårt att säga när i tid det blir aktuellt för att
de sätts upp i kommunen.
Vi tackar än en gång för inlämnat förbättringsförslag.

Barnperspektiv
Trafiksäkra miljöer är viktiga för både barn och vuxna. Granhammarsvägen är en
av de mest trafikerade vägarna i kommunen och det är viktigt att säkerställa
trafiksäker framkomlighet för barn och ungdomar som rör sig där.
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Datum

Vår beteckning

2019-11-25

TN 19/0379

Mathias Rantanen

Linda Edgren

Samhällsbyggnadschef

Tf. teknisk chef

Namn

Namn

Titel

Titel

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde §195, daterad
den 9 oktober 2019
2. Medborgarförslaget som inkom till kommunen den 15 juli 2019

Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunstyrelsen
 Akt
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 195

2019-10-09

Medborgarförslag om fartkameror på
Granhammarsvägen genom Brunna
Dnr KS 19/0392

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 15 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp fartkameror på
Granhammarsvägen genom Brunna.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 15 juli 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden

19 (70)

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 15 juli 2019 18:50
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Namn
Gatuadress
Postnummer
Ort Kungsängen
Telefonnummer
E-postadress
Förslaget (presentera Fartkameror på Granhammarsvägen
kort ditt genom Brunna.
medborgarförslag här)
Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Hastigheten på Granhammarsvägen
mellan Brunnarondellen och
Granhammarsrondellen upplevs som
mycket hög, i stort sett känns det som
om SL-bussarna är de enda som håller
lagstadgad hastighet och den breda
fina vägen mot regementet inbjuder
naturligtvis till höga hastigheter av
såväl yrkesförare som privatbilister.
Förutom att den höga hastigheten är
trafikfarlig för både människor och djur
så medför den också en hög bullernivå
för oss boende på Mosaikvägen längs
med Granhammarsvägen. Därför
föreslås fartkameror på
Graqnhammarsvägen mellan
Artistvägen och Granhammarsronellen
som det enda effektiva sättet att ta
ned hastigheten.

Detta är ett mail fr�n Upplands-Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Lina Delde
Enhetschef
Mät- och GIS-enheten

Datum

Vår beteckning

2019-10-28

TN 19/0375

Er beteckning

Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om namngivning av
gator och vägar i kommunen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden tackar för inkommet förslag och antar
Namnberedningsgruppens svar som sitt.

Sammanfattning
Den 8 februari 2017 inkom ett medborgarförslag om namngivning av gator och
vägar i kommunen. Förslaget tar upp att gator och vägar i kommunen bör
namnsättas efter personer som haft någon historisk betydelse för kommunen
eller samhället i övrigt, så kallade memorialnamn. Särskilt föreslås namnet
Gösta Lundborg.
Namnberedningsgruppen tackar för förslaget och tar med det i kommande
arbete om det skulle bli aktuellt. Kommunen arbetar med så kallade
memorialnamn där så är lämpligt, utifrån namnpolicyns riktlinjer.

Beslutsunderlag


Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019



Kommunfullmäktiges beslut § 188 - Medborgarförslag om
namngivning av gator och vägar i kommunen den 9 oktober 2019



Medborgarförslag inkommet den 8 februari 2017

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Namnberedningsgruppen tackar för förslaget. Kommunen arbetar med så
kallade memorialnamn där så är lämpligt, utifrån namnpolicyns riktlinjer.
Memorialnamn är namn som givits till minne av en ofta allmänt känd person.
Vid förslag till memorialnamn ska lämplighet i förhållande till språkregler
beaktas. Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets rekommendation om
att inte skapa memorialnamn efter levande personer samt att det ska ha gått
minst 5 år sedan personen avlidit. Närmast anhöriga till personen ska om
möjligt kontaktas innan beslut.
Bland annat har vägar i Säbyholm fått namn efter minnesvärda kvinnor som
levt och verkat på platsen. Gösta Lundborg arbetade och verkade i Stockholm,
men bodde enligt artikeln som bifogades förslaget ”nere i svängen före
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-10-28

TN 19/0375

Kommunledningskontoret
Dalkarlsbacken”, dvs vid Svartviken/Långsand i Kungsängen. Ingen
namnsättning är aktuell i det området just nu, men namnberedningsgruppen tar
med sig förslaget till framtida projekt.

Barnperspektiv
Namngivning av vägar etc, så kallade ortnamn, i kommunen bidrar dels till
trygghet och säkerhet då det ligger till grund för att kunna lokalisera sig, hitta
och förmedla var man befinner sig. Dels till känslan av samhörighet och
hemort. Därför är det viktigt att valet av nya ortnamn följer de riktlinjer och
namnpolicy som kommunen beslutat om.

Lina Delde
Ordförande namnberedningsgruppen

Bilagor
1. Kommunfullmäktiges beslut § 188 - Medborgarförslag om
namngivning av gator och vägar i kommunen den 9 oktober 2019
2. Medborgarförslag inkommet den 8 februari 2017
Beslut sänds till
 Frågeställaren
 Kommunfullmäktige

2 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 188

2019-10-09

Medborgarförslag om namngivning av
gator och vägar i kommunen
Dnr KS 18/0260

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 8 februari 2017 inkom ett medborgarförslag om namngivning av gator och
vägar i kommunen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 8 februari 2017.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden

12 (70)

2017 feb

Till namnberedningsgruppen i Upplands Bro kommun/

.

Har bott i kommunen sedan 1972. Har idag promenerat med några pensionärer i
Bolinderstrand i Järfälla kommun.Vi började läsa alla gatunamn som gjorde oss
nyfikna.Gogglade på några av dem, då jag kom hem tex Hubert Laurins väg. Han var
gjuteriingeniör på Bolinders på 1910,1920 talet. Vad har vi i vår kommun? Tex Överingeniör
Gösta Lundberg med flera. Han var aktiv i kommunens kommun politik.Samt var den som
löste Slussens trafikproblem "Fyrklöver modellen" vilket han fick en rad ordnar och
utmärkelser för plus en hel del andra lösningar på olika trafikproblem under sin livstid. Nu vet
jag att han omnämns på Stadsmuseet som Slussens skapare"Fyrklöver modellen". Han
ligger begravd i Kungsängens kyrka på höger sida om ingången. Han bodde i kommunen
från 1911 till sin död 1959. Finns en mängd intressanta personer i vår egen kommun.
Vi vill! lämna detta tips,då framtidens gator och vägar skall döpas.För framtidens tekniskt
duktiga ungdomar kan det ge dem en kulturbakgrund i deras egen kommun och väcka
nyfikenhet. Hoppas att framtida vägar och gator som föreslås till Tekniska nämnden kan ha
sin förankring från tidigare generationer som levt och verkat i vår kommun.
Med vänlig hälsning
Pensionär/

KOMMUN
�\,.ANDSl�-l<.8eRn0
'Lfp
ämnden
t�kfl
..

20\1 .-Q2· 0 S

Oianärir:
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fångar skulle ha grävt den kanal, som en gång i
tiden förband Ryssgraven med Mälaren, var fas
cinerande att lyssna till. Invid järnvägsbanken
nere vid viken kunde han även visa på sten
sättningar, lämningar av den gamla kanalen.
Naturligtvis var Sven Beckman en av stöttepe
larna i hembygdsföreningen tillsammans flera
andra intresserade hembygdsvårdare. Jag minns
också att han regelbundet skötte sin hälsa genom
"att dricka brunn", en typ av rekreation som även
den var något av en kulturell "ritual" från en
gången tid.

Skaparen av Kungsängens hembygdsgård ...
Den verkliga eldsjälen inom hembygdsforsk
ningen var disponenten Herman Svenngård. Han
gjorde som ordförande enorma insatser för
hembygdsföreningen, som under hans ledning ut
vecklades till det den är idag.
Han såg till att byggnader kom på plats (med
många vackra slantar ur egen ficka) och samlade
en mängd gamla bruksföremål, som idag utgör
stommen i de samlingar föreningen förfogar över.
Efter sin pensionering från verkstadsföretaget
Servus började han på allvar forska i ortens his
toria.
Hans energiska arbete har i det avseendet bidra
git till att kasta ljus över händelser i det förflutna
och räddat mycket av ortens historia, som annars
skulle försvinna in i glömskans andefattiga mör
ker.
Bilskolechefen Lindberg ..
I Kungsängen fanns det vid den här tiden
många "profiler" som satte färg och karaktär på
samhället.
En sådan var bilskolechefen, hembygdsvårda
ren och kommunalpolitikern Mårten Lindberg.
Hans fru Greta drev en mjölkaffär i bottenvå
ningen på makarnas fastighet vid Enköpingsvä
gen, där även poststationen vid den här tiden hade
sina lokaler.
Mårten Lindberg var en person med pondus och
hans krafter togs även i anspråk på riksplanet, bl.a.
som ordförande i Sveriges Bilskolors Riksför
bund.

Mårten Lindber

Ingenjören som skapade Slussen i Stockholm ..
Nere i svängen före Dalkarlsbacken på gamla
E 18 bodde överingenjören Gösta Lundborg. Också
han en hedersman och intressant personlighet. Han
var mannen bakom hamnarna i bl.a. Oslo och
Trondheim.
Han arbetade i många år med planeringen för den
spårbunda trafiken, bl.a. det som så småningom
skulle bli Stockholms tunnelbana.
När Slussen i Stockholm kom till var det Gösta
Lundborg som stod för konstruktionen.
Hans klöverbladsliknande trafikmaskin har fått stå
modell för liknande trafiklösningar runt om i värl
den.
Gösta Lundborg tillhörde vänkretsen kring Ernst
Rolf, en bekantskap som gick tillbaka till tiden
innan Rolf blev artisten på modet.

r---------------------r
Gustaf Boge - dokumentär-filmens Grand old
man ..
En person, med många uppmärksammade
konstnärliga insatser på filmens område, hörde till
de personer, vars vänskap jag satte mycket stort
värde på. Det var Gustaf Boge, vars dokumentär
filmer då och då visas i TV.
K. yrkSt(11,m
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I den genren samarbetade han
ofta med prins Wilhelm, men
han hade också varit en av lan
dets främsta spelfilmsfotografer.
Om jag inte minns alldeles fel
stod Gustaf Boge bakom kame
ran när Greta Garbo filmde
buterade, likaså när den första
svenska ljudfilmen spelades in.
"Murarbasen" som skapade
operan "Aniara" ..
En av nybyggarna i Kungs
ängen frågade mig en gång:
- "Vet du vad den där muraren
heter som kör omkring i en
LandRover och har två ilskna
schäfrar bak i skuffen? Jag
skulle behöva hjälp med att
mura upp en öppen spis".
Tyvärr måste jag göra min vän
besviken.
Mannen i LandRovern, med sitt
murarfläckiga blåställ, grova
händer och air av murarbas
kring sig var ingalunda någon
ortens hantverkare och allt i allo.
Det var tonsättaren Karl-Birger
Blomdahl, skaparen av musiken
till rymdoperan Aniara, förmod
ligen den största klassiska mu
sikverk som skapades i Sverige
under det sena 50-talet.
Min vän såg mer än snopen ut
när han fick tingens ordning
klart för sig. Fast, vem vet, kan
ske hade Blomdahl klarat upp
giften att mura en spis.
Jag har en bestämd känsla av att
han gillade att hantverka, som
omväxling till komponerandet,
i sitt vackert belägna hus vid
Rankhus, med utsikt över den
historiska Ryssgraven.
Stig Persson

DIAKONI betyder Tjänst
DIAKONI är tjänst bland människor
i olika livssituationer

Här i Kungsängen och Västra Ryd vill vi förmedla:
* Besök och besökstjänst
* Omsorg och uppmuntran
* Vänskap och gemenskap

* Tröst och stöd
* Lyssnande och samtal
* Själavård och förbön

Gemenskapsträffar i Klockargården
"Öppet Hus"
Torsdagar kl 13 - 15

- 1 december - 15 december
-12 januari, - 26 januari
- 9 februari - 23 februari
- 9 mars - 23 mars
Program med olika innehåll - se vår annonsering.

Syföreningen
Torsdagar kl 13 - 15

- 19 januari - 2 februari - 16 februari
- 2 mars - 16 mars - 30 mars

Gemenskapsträffar i Servicehuset
Kungsängens Centrum
Onsdagar kl 14 - 15, Andaktsstund
-30 november (nattvard)
- 21 december kl 13 - 16.30 Uulandakt
med julfest för hela Servicehuset)
-18 januari - 15 februari
- 15 mars - 19 april

Utflykter och resor

Se annonsering fram på vårkanten
Varmt välkommen till aktiviteter och samtal
hälsar diakonissorna Malin Thoren och Margareta Karlsson
Du vet väl om att Du är värdefull ...

._______, K. yrkSt(�m

V ital kungsängsbo löste

Stockl1olms slussprobleril

I

En av dem som kans'ke varit
m2st ve1·ksam när det gällt att
lösa S�ockholms trafikproblem
fö· f. överin,g,enjör G ö s t a
L u n d b o r g. Det var han
. .1m
lanserade »klöverblads
i:16n» och därmed var Sluss
problemet ur världen. Hans
,;S,usskarusell» har, förresten
fått stå modell för likn ande
trafikmaskiner världen över.
Ar 1908 kom så det forsta tun
nelbaneförsla get, då framlagt
;:, v fru,mlidne civilingenjören
Erik Winell. överingenJor
Lundberg var försla gsstäl�arens
medhjälpare, fortsatte sedan
arbetet och blev som teknisk
ledare av 1930 års traifikkom
m:itte T-banans planläggare.

Det här är b ar a ett ,p ar av de
många arbetsuppgifter som ·un
der årens lopp ·blivit lösta och
kommit till utförande, men kanske de mest betydand,e . Det är
visserligen tio år sedan över-

, ............ .

övering. Liindborg utanför• sin villa i Långsand, Kungsängen.
ingenjör �u nd�or.g a-vgi k m:dl

7
pension fran sm befattning vid
stad�plane.kon�o.r, f" . 1930 års tra-filclrnmmittes ut
Stockth�lrns
men nar han nu pa torsdag m- l r:�ningsa11beten. Blev förste by
37
.
gar i 75-armgarnas 1ed' ar
. h an ramg.enJor 19 och utnämndes
1948
till
överingenjör,
en heä�då fullt verksam. Arbetsupp_
dersbe
tygelse som inte, tidigare
giftern a vrd den egna konsulterande hyran
" ar
.. kr..avande Och f"'orekommit. Utnämnfrigen kom
fordra r helt sin man. Bland de som en erkänsla för bl. a . det
f··ors1a g som fraillllades 1945 och
sef.laste a• rens st··orre uppgifter
•
s
n b
ma rks ett om�attande 'h an��rds- om in e ar att frågan om
tr
a
la
förbindelser Norr-Söförslag för 1:3orlänge o?� for_ slag �:�
stambana , gatuled och
för
tHI genomgn,par:1e omlaggnmgar
tunne
lba na slutgi:ltigt löstes. Ut
a v spårsystemen -vid I?:gerfors
bruk och Do�na:fvets J arnverk. redningarna hlir hade t idigare
Dessutom f orehgger uppdrag ,•1 tan resultat pågått i nära 40
ar.
bl . a . från Koo,perativa FörbunDet var 1914, som överingendet och S altsjöb anan.
jör
Lundborg blev kungsängsbo,
Vi ska här inte närmare ,gå in
och h ans stora kunnande togs
på de-mängder av tra:fi:ktek:ciska
även i anspråk i det kommuna
spörsmål ' som
överinge,:jör la
livet. Han var kommunalfull
Lundborg h ar 'bidragit till ;;;.':
_ mäktig och le:damot arv Öyg
g
ningen aiv, men en liten tedogunadsnämnden i Stockholms-Näs
relse för »vägen» fram till stads- och
se
planekontoret ·är kan.ske på sin även dermera under ett par år
l
plats. Efter anstä'llningar vid mäkti edamot av kommunalfull
ge i Upplands�Bro komingenJ'örsfirman Gleim och Eyde mu
. .lmgen1or
.
n. Han ,har v1' dare van·t verk.•, Wi· nell
. .. Enk
och civ1
s am inom Statnes förortsb ane 1
blev det Stockholms stads __koxn- kommission för S tockholm
och
�unikat!onskommitte och vid' tiUhört styrelsern
a för Stock
Göteb
l
tningen
a
org- holms byggnadsförening och
tr fikförva
tidStockholm-Gävle åren 1914-19, skriften Byggmästaren. Är
se
de sista tre åren som byråingen- dan 1952 ·1edamot
av Ingenjörs-,
jör. Därefter v a r han anstä!ld vetensk apsa:J�ade
miens
TermiI hos ·stockholms stads trafik- nalanläggningskom
mitte.
kommitte och sedermera trafik- Värt att nämnas är också
att 1
kommission samt fr ån 1922 le- han i samarbete med överst
edare för •kommissionens utred- löjtnant Torulf vid Allmänn
a
rningsar.bete. Det v ar förresten ingenjörsbyrån ta git flera först
a
under den tiden som de n ibekan- pris vid både internatione1la och
ta Smedsuddsutredningen utför- skandinaviska tävlingar som a v
des. Han utnämndes till byrå:.' sett att lösa
trafik- och spår
ingenjör för tra!fikärenden hos tekniska problem vid h amn och
Stockholms stads·, statl-:nbn<>- l-.---J!......] __ ,_ ·

l
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0

•
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50 - talets profiler
Kom med och möt några av de männioskor som gjorde Kungsängen till vad det är
idag. Stig Persson berättar om några ''profiler" som satt sig i minnet.
I en resebeskrivning från Näs (Kungsängen), skri
ven år 1748, står det bland annat:

fortfarande betyder) en hel del för dagens Kung
sängen och de som nu bor och verkar där.
-,;-.

"Näs sockn är mycket bergig äfen som omkring
Stockholm, men större och Widare åkerfält och
engar emillan bergen än der. Folet är ganska
hardt och styfsint,fattige och uslige. Har bonden
bröd till Julen, så går den an, men sedan består
hans rätter uti mjöl blandat i vatn, och den lilla
mjölksqvätten bondhustrun får af koen,slås deri,
hvilket bonden med sitt folk äter upp utan bröd. I
hans hus fins hvarken sill,strömming eller något
stycke kött. Mycket orsakas sådant älende deraf,
at böndren mäst äro frälse, at de skjutsa, at de
vid inbärgningen öferflödigt raska, så at på en
badskulle står qvinfolk rad i rad 8 och 10 stycken
i sänder, hvilket alt med
twänne kunde uträttas. De äro
väl fattige i Näs men i Ryd
ännu uslare."

Järnhandlare Beckman - en hembygdsvårdare...
Den första Kungsängenbo jag lärde känna var
järnhandlaren och kyrkvärden Sven Beckman.
Järnhandeln var inrymd i Beckmans fastighet vid
Skolvägen.

Så tedde sig livet i Näs (Kung
sängen) 1748. Låt oss göra ett
besök där drygt 200 år senare
och möta några människor
som då satte färg och karaktär
på samhället.

Alla kände alla ..
I slutet av 50-talet var Kung
sängen ett samhälle, där alla
kände alla, men det var några
personer som i ett eller annat
avseende skiljde sig från
mängden och kom att göra ett
stort intryck på den då unge,
nyinflyttade journalisten. Det
skulle kunna bli en hel roman,
men jag nöjer mig med att er
inra om några personer, som
betytt (och genom sin gärning
._______. K. yrkStigm

'

Beckman var en omutligt hederlig man och en
traditionsbärare av ovanligt mått. Han guidade mig
runt i trakten bland bautastenar och fornminnen.
Få kunde som han återge de gamla berättelserna
och sägnerna kring forntida händelser i bygden.
Berättelserna om Ryssgraven och hur ryska krigs-

-t.,.
...
., ,.
{
·��� \' ,!

Herman Svenngård

TJÄNSTESKRIVELSE

Lina Delde
Enhetschef
Mät- och GIS-enheten

Datum

Vår beteckning

2019-05-03

TN 19/0206

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Svar på motion om inrättande av
namnberedning
Förslag till beslut
Tekniska nämnden antar Namnberedningsgruppens yttrande som sitt och
föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning
Liberalerna inkom i samband med att Tekniska nämnden beslutades ta ansvar
för namngivning och namnvård i Upplands-Bro kommun den 19 oktober 2016
med en motion om inrättande av en namnberedning.
Tekniska nämnden beslutade om riktlinjer för en namnberedningsgrupp den 19
december 2016 och beslutade om reviderade riktlinjer den 21 oktober 2019.
Motionen som lämnades in stämmer i stort överens med de riktlinjer som har
beslutats, förutom vad gäller gruppens sammansättning. Tekniska nämnden har
inrättat en namnberedning. Namnberednings-gruppen anser att den redan
inrättade namnberedningsgruppen, med beslutade riktlinjer och namnpolicy
som stöd, uppfyller behovet av en god beredning av namnärenden i
kommunen.
Namnberedningsgruppens yttrande i sin helhet finns att läsa i bilaga.

Beslutsunderlag


Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse 2019-05-03



Namnberedningsgruppens yttrande 2019-05-03



Kommunstyrelsens beslut om återremittering för yttranden 2019-04-10



Motion om inrättande av namnberedning 2016-10-19



Riktlinjer för namnberedningsgrupp



Namnpolicy

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Namngivning av vägar, parker etc i kommunen bidrar dels till trygghet och
säkerhet då det ligger till grund för att kunna lokalisera sig, hitta och förmedla
var man befinner sig. Dels till känslan av samhörighet och hemort. En bra
beredning vid namngivningsärenden bidrar till att vägar, parker etc namnsätts

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

Datum

Vår beteckning

2019-06-13

TN 19/0206

på ett konsekvent och språkriktigt sätt. Därför är frågan om hur
namnberedningen går till viktig.

Lina Delde
Ordförande namnberedningsgruppen

Bilagor
1. Namnberedningsgruppens yttrande, 2019-05-03
2. Motion om inrättande av namnberedning, 2016-10-19

Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
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Llpplands-Bro

1 (2)

KOMMUNEN SOM GER PLATS

Samhällsbyggnadskontoret
Lina Delde
Ordförande Narnnberedningsgruppen
lina.delde@upplands-bro.se

Datum

2019-05-03

Yttrande på motion om inrättande av
namnberedning
Motionen
Liberalerna inkom den 19 oktober 2016 med en motion om inrättande av en
namnberedning. I motionen föreslår Liberalerna att Kommunfullmäktige ska
uppdra till den nämnd som ansvarar för namnsättningen att inrätta en
namnberedning, bestående av fyra ledamöter som är valda för samma
mandatperiod som nämndens ledamöter. Tekniska nämnden ska utse två
ledamöter och Kultur- och fritidsnämnden ska utse två ledamöter. Tekniska
nämnden ska utse namnberedningens ordförande samt en tjänsteman som är
sekreterare i namnberedningen och som ansvarar för beredning av ärenden
inför namnberedningens sammanträden och föredrag av ärenden i Tekniska
nämnden.
Namnberedningen ska enligt förslaget följa den allmänna utvecklingen i
kommunen och dess omgivning och ge förslag på nya eller ändrade namn på
vägar, torg, områden, platser, kvarter och offentliga byggnader m.m.
Nämnd eller kommunalt bolag med intresse av namnsättningen av enskilda
objekt ska få möjlighet att lämna synpunkter och om namn ska ändras ska
förslagen remitteras till berörda som tex. boende.
I förslaget läggs även vikt på om de kulturella och historiska perspektiven kan
få ytterligare tyngd genom att hembygdsföreningarna i Upplands-Bro kan
erbjudas att få representanter adjungerade till namnberedningen.
Redan inrättad namnberedning
Den 19 oktober 2016 beslutade Kommunfullmäktige att Tekniska nämnden ska
vara ansvarig för namnsättning i Upplands-Bro kommun med Kultur- och
fritidsnämnden som obligatorisk remissinstans.
Den 19 december 2016 beslutade Tekniska nämnden om riktlinjer för en
namnberedningsgrupp. Den 21 oktober 2019 reviderades riktlinjerna.
Riktlinjerna anger bland annat att det ska finnas en namnberedningsgrupp
bestående av tjänstepersoner från kultur- och fritidskontoret, planavdelningen
och mät/gis-verksamheten, hur andra nämnder, kommunala bolag,
hembygdsföreningar och andra intressenter ska ha möjlighet att yttra sig under
ärendeprocessen och att namnförslag som tas fram ska följa en beslutad
namnpolicy.
Den 16 oktober 2019 återtog Kommunfullmäktige beslutet om att Kultur- och
fritidsnämnden ska vara obligatorisk remissinstans.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2019-11-15

Policy för namnsättning inom Upplands-Bro kommun beslutades av
Kommunfullmäktige den 6 november 2019.
Namnberedningsgruppens yttrande
Namnberedningsgruppen anser att den redan inrättade namnberedningsgruppen
med beslutade riktlinjer och namnpolicy uppfyller behovet av en god beredning
av namnärenden i kommunen. Tekniska nämnden har inrättat en
namnberedning.
Relevant kompetens finns inom gruppen. Gruppen består av tjänstepersoner
från Samhällsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidskontoret som med sina
roller och åtkomst till underlag har mycket god kompetens för att ta fram
förslag på ortnamn.
Dialog hålls med berörda intressenter under ärendets gång. Exempel på berörda
intressenter kan vara nämnder/verksamheter, kommunala bolag, företag eller
individer, hembygdsföreningar, fastighetsägare, blåljusorganisationer och
andra samhällsviktiga instanser. Det är sällsynt att någon remissinstans har
synpunkter på förslagen som skickas ut. Namnärenden beslutas av Tekniska
nämnden.
Namnberedningsgruppen anser att namnberedningen ska bestå av
tjänstepersoner som tilldelas riktlinjer för hur arbetet ska gå till och att en
policy för principer vid namngivning finns. Namnberedningsgruppen anser att
detta säkerställer en likvärdig och kvalitativ namngivning i Upplands-Bro
kommun.
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UPPLANDS-BRO KOMMUN
Kommunfullmäktige
Liberalerna

MOTION

UPPLANDS-BRO KOMiviUN
Kommunstyrelsen

2016-10-19

2016 -10- 1 9
Diarienr:

Inrättande av namnberedning

Kommunfullmäktige beslutar den 19 oktober 2016 om revidering av Kultur- och
fritidsnämndens och Tekniska nämndens reglementen gällande namnsättning av
strategiska platser och vägar. Förslaget från kommunstyrelsen är att överföra ansvaret
från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden. Motiv som framförs är
organisatoriska och verksamhetsmässiga, men även det kulturella och historiska
ansvaret lyfts fram i ärendets beredning.
Oavsett om kommunfullmäktige fattar beslut om ansvaret i enlighet med
kommunstyrelsens förslag eller ej föreslår Liberalerna

att Kommunfullmäktige uppdrar till den nämnd som ansvarar för namnsättningen att
inrätta en namnberedning.
I fall detta är Tekniska nämnden föreslår vi att Tekniska nämndens namnberedning
består av fyra ledamöter som i normalfallet är valda för samma mandatperiod som
nämndens ledamöter, även om innevarande mandatperiod är ett undantag. Två av
ledamöterna utses av Tekniska nämnden och två av Kultur- och fritidsnämnden.
Ordförande i beredningen utses av Tekniska nämnden. Tekniska nämnden utser även
en tjänsteman, som är sekreterare i beredningen. Denne svarar för beredning av
ärenden inför Namnberedningens sammanträden och för föredragning av ärendena i
Tekniska nämnden. Namnberedningen ska följa den allmänna utvecklingen inom
kommunen och dess omgivning samt ge Tekniska nämnden förslag till nya eller
ändrade namn på vägar, torg, områden, platser, kvarter, offentliga byggnader mm.
Nämnd eller kommunalt bolag som förvaltar eller har ett väsentligt intresse av
namnsättning av objekt ska av Namnberedningen ges tillfälle att lämna synpunkter. Vid
ändring av namn ska Namnberedningens förslag remitteras till berörda, främst de
boende.
Inför det beslut om inrättande av namnberedning som den här motionen handlar om
bör även särskilt prövas om de kulturella och historiska perspektiven kan ges
ytterligare tyngd genom att hembygdsföreningarna i Upplands-Bro erbjuds att få
representanter adjungerade till Namnberedningen.

Martin Normark(L)

It�
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Nawal Al-lbraNintL)

Niklas Odelberg(L)

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Linda Edgren

2019-10-18

TN 19/0368

Tekniska avdelningen

Tekniska nämnden
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Er beteckning

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 2019
för Tekniska nämnden
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av kontroll- och åtgärdsplan 2019
för Tekniska nämnden.

Sammanfattning
I Tekniska nämndens kontroll- och åtgärdsplan 2019 finns
förbättringsåtaganden beträffande beredning av ärenden, dokumentation,
geodatahantering och ekonomisk uppföljning.
Uppföljningen visar att:
Remisshanteringen behövde stärkas och rutiner upprättas för processen
generellt för en effektivare och korrekt hantering. Under året har KF återkallat
Kultur- och fritidsnämnden som remissinstans för namnberedningsärenden.
En ny delegationsordning behövde upprättas och den antog Tekniska nämnden
17 juni 2019 §51 samt reviderades 23 september 2019 §68. Dokumentation i
projekt behövde stärkas och projektverktyget iBinder har införts. En översyn
av Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan är påbörjad, men inte slutförd
då det arbetet sker i samverkan med kansliet.
Behov av uppdatering av rutiner gällande ansvar för mottagning, granskning
och attestering av fakturor behövdes och har genomförts. Det fanns behov av
tydlighet kring avtalsuppföljning och en ny rutin kring avtalsuppföljning har
upprättats. En rutin kring överlämning av projekt mellan Mark- och
exploatering och Tekniska avdelningen har saknats med är nu upprättad.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2019



Uppföljning av Tekniska nämndens kontroll- och åtgärdsplan 201,
rapport från Tekniska avdelningen



Kontroll- och åtgärdsplan 2019 för Tekniska nämnden
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Datum

Vår beteckning

2019-10-18

TN 19/0368

Ärendet
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF 2014-05-07) ansvarar
nämnderna för intern styrning och kontroll av sina egna verksamheter. I
ansvaret ingår bland annat att årligen följa upp det gångna årets
internkontroller och fastställa en ny kontroll- och åtgärdsplan för det
kommande året. Kontroll- och åtgärdsbehovet baseras på verksamheternas
riskanalyser. Kommunens definition av risk är ”osäkerhetsmoment i interna
processer och arbetssätt som kan hota måluppfyllelsen och orsaka ekonomisk
skada eller förtroendeskada”.
I Tekniska nämndens kontroll- och åtgärdsplan 2019 har nämndens
verksamheter åtagit sig att genomföra specificerade förbättringar inom
områdena beredning av ärenden, dokumentation, geodatahantering och
bristande ekonomisk uppföljning.
Uppföljningen visar att:
Remisshanteringen behövde stärkas och rutiner upprättas för processen
generellt för en effektivare och korrekt hantering, vilket har genomförts. Under
året har KF återkallat Kultur- och fritidsnämnden som remissinstans för
namnberedningsärenden.
En ny delegationsordning behövde upprättas och den antog Tekniska nämnden
17 juni 2019 §51 samt reviderade 23 september 2019 §68. Dokumentation i
projekt behövde stärkas och projektverktyget iBinder har införts. En översyn
av Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan är påbörjad, men inte slutförd
då det arbetet sker i samverkan med kansliet.
Behov av uppdatering av rutiner gällande ansvar för mottagning, granskning
och attestering av fakturor behövdes och har genomförts. Det fanns behov av
tydlighet kring avtalsuppföljning och en ny rutin kring avtalsuppföljning har
upprättats. En rutin kring överlämning av projekt mellan Mark- och
exploatering och Tekniska avdelningen har saknats med är nu upprättad.
De specificerade åtagandena och Tekniska avdelningens redogörelse för hur
dessa uppfyllts framgår av bilagd uppföljningsrapport.
Tekniska avdelningens uppföljningsrapport finns som bilaga till denna
skrivelse.

Barnperspektiv
Den här kontroll- och åtgärdsplanen påverkar inte kommunens barn och unga
direkt. Däremot skapar en god intern styrning och kontroll i förlängningen en
tryggare kommun för alla kommuninvånare.
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Datum

Vår beteckning

2019-10-18

TN 19/0368

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk chef

Bilagor
1. Uppföljningsrapport, Tekniska nämndens kontroll- och åtgärdsplan 2019
Beslut sänds till
 Ekonomistaben
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Uppföljningsrapport intern
styrning och kontroll 2019
Tekniska nämnden
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

Tekniska nämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019
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2

Uppföljning av kontrollmoment

Statussymbolernas betydelse för kontrollmomenten är följande:
I11te kontra lte rat

-

In gen avvi k,el&e

9

Mindre avvikelse
Större awikels,e

2.1

■

Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process:

2.1.1 Beredning av ärenden

Risker:
Ärenden kan ta orimligt lång tid
Kontrollmoment
Stämma av aktuell remissärendelista
• Ingen awikelse

Kommentar
Aktuell remissärendelista har behandlat vid varje
ledningsgruppsmöte under året.

Process:

2.1.2 Dokumentation

Risker:
Otydligt hur vi dokumenterar vårt arbete och var dokumentationen sparas
Kontrollmoment
Kontrollera att dokumenthanteringsplanen följs
Mindre awikelse

2.2

Kommentar
Vid kontroll har identifierats brister med både hur
dokumenthanteringsplanen efterlevs och hur
dokumenthanteringsplanen är utformad.

Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process:

2.2 .1 Geodatahantering

Risker:
Geodata sprids och hanteras i strid mot gällande lagar och avtal
Kontrollmoment
Att rutin finns, är uppdaterad, känd och följs
Mindre awikelse

Kommentar
Rutinen är framtagen under hösten och är
implementerad.
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3

Uppföljning av åtgärder

Statussymbolernas betydelse för åtgärderna är följande:
Avslutad
Ej påbörjad
försenad
Pågående

-

�

0
0

De åtgärder som presenteras nedan kan dels vara planerade i samband med upprättandet
av internkontrollplanen och dels insatta under året på grund av avvikelser som
identifierats vid genomförda kontrollmoment.

3.1

Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process:
3.1 .1 Beredning av ärenden

Risker:
Ärenden kan ta orimligt lång tid
Åtgärder
Remissrutin, remisslista samt förslag om att ta
bort KFN som remissinstans för namnärenden

Slutdatu
m

2019-1018

En rutin över remisshantering är upprättad. Rutin
ligger på G: under SBK/Tekniska
nämnden/Remisser. En remisslista i excel ligger
på G: under SBK/Tekniska nämnden/Remisser.
Beslut är taget i KF om att återkalla KFN som
remissinstans för namnberedningsärenden,
beslut tog på KF 2019-10-16.

2019-1018

Tekniska avdelningen får både interna och
externa remisser. Alla remisser läggs numera in
på listan. Flaskhals har tidigare varit att det var
otydligt vem som ansvar för att hålla ihop svar
från avdelningen, men nu har en person på GPT
det ansvaret.

2019-1018

Vi går igenom remissärendelistan vid varje
ledningsgruppsmöte för tekniska avdelningen.
Internremisser avseende namnärenden beslutas
av praktiska skäl på tekniskas ledningsgrupp.

� Avslutad
Kartlägg vilka remisser (interna och externa) och
nämndärenden vi hanterar samt flaskhalsar i
hanteringen.

� Avslutad
Skapa rutiner för remisshantering

� Avslutad

Kommentar

Tekniska nämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019
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Process:
3.1.2 Dokumentation

Risker:
Otydligt hur vi dokumenterar vårt arbete och var dokumentationen sparas
Åtgärder

Slutdatu
m

Översyn av delegationsordningen
2019-0930

En ny delegationsordning med tillhörande
vidaredelegation har tagits fram. Det har även
genomförts en workshop kring hur vi
dokumenterar delegationsbeslut.

2019-1020

lbinder (i Binder) har införts efter en testperiod på
mark och exploateringsavdelningen med goda
resultat. Verktyget introducerades med ett
utbildningstillfälle.

2019-0901

Arbetet med att uppdatera
dokumenthanteringsplanen är planerat att utföras
tillsammans med kansliet under våren 2020.

� Avslutad
Verksamhetsstöd för entreprenadprojekt

� Avslutad
Översyn utav dokumenthanteringsrutiner

0 Försenad
3.2

Kommentar

Tillförlitlig finansiell rapportering

Process:
3.2.1 Bristande ekonomisk uppföljning

Risker:
Bristande rutiner för ekonomisk uppföljning
��&

Säkerställa att rutiner upprättas i samarbete med
controller och att de efterföljs

� Avslutad

Slutdatu
m

Kommentar
Uppdaterat dokument har tagits fram gällande
ansvar för mottagare, granskare och attestant.
Controller har tagit fram ny rutin kring hur man tar
fram fakturabild gällande kundfaktura samt
leverantörsfakturor. Detta har presenterats på
Tekniska kontorets planeringsdag i november.

2019-0831

Controller har samarbetat med
upphandlingsenheten, vilka tagit fram en ny rutin
kring avtalsuppföljning. Den har presenterats på
chefsforum samt tekniskas planeringsdag.
Rutin kring överlämning mellan exploaterings
avdelningen och tekniska kontoret är framtagen
under 2019. Arbete kommer att fortsätta under
2020 för att säkerställa att rutinen tillämpas och
ger önskad effekt.

Tekniska nämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019
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3.3

Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process:
3.3.1 Geodatahantering

Risker:
Geodata sprids och hanteras i strid mot gällande lagar och avtal
Åtgärder

Slutdatu
m

Ta fram skriftlig rutin för spridning av geodata
2019-0630

Kommentar
Rutin har tagits fram kring hur hanteringen av
spridning av geodata ska hanteras.

� Avslutad
Ta fram "följebrev'' att skicka med vid utlämnande
av geodata

2019-0630

Följebrevet är framtaget och skickas ut i samband
med utlämnande av geodata.

2019-0630

Information kring utelämnande! av geodata har
tagits fram och spridits internt.

2019-0630

Information om hantering av personuppgifter finns
där vi samlar in personuppgifter
(felanmälningsappen och beställningsblanketter).
Hantering av personuppgifter finns med i
systembeskrivningar och rutiner.

� Avslutad
Ta fram och sprida information internt om
utlämnande av geodata

� Avslutad
Säkerställa att vi följer GDPR

� Avslutad

Tekniska nämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019
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4

Slutsatser av uppföljning

Arbetet med nämndens upprättade kontrollmoment och åtgärder som planerats har
fungerat väl under året, med undantag för att arbetet med att uppdatera
dokumenthanteringsplanen är planerat att utföras tillsammans med kansliet under våren
2020.

Tekniska nämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Linda Edgren

2019-10-18

TN 19/0369

Tekniska avdelningen

Tekniska nämnden

1 (2)

Er beteckning

Linda.Edgren@upplands-bro.se

Kontroll- och åtgärdsplan 2020 för Tekniska
nämnden
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner Kontroll- och åtgärdsplan 2020 för Tekniska
nämnden i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag.

Sammanfattning
Tekniska avdelningen har identifierat interna risker och genomfört en
riskanalys för avdelningens verksamheter. Riskanalysen har legat till grund för
den Kontroll- och åtgärdsplan 2020 för Tekniska nämnden som
Samhällsbyggnadskontoret föreslår här. Förslaget har tagits fram av Tekniska
avdelningens ledning tillsammans med kontorschefen och
samhällsbyggnadskontorets controller.
Kontroller och åtgärder föreslås inom följande områden under det kommande
året.
-

Dokumenhantering

-

Avtal med externa parter

-

Ekonomisk uppföljning

-

Ramavtal

-

Dataskyddförordningen

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2019



Identifierade risker samt riskanalysen för Tekniska nämndens
verksamheter

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Kontroll- och åtgärdsplanen finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse.
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Datum

Vår beteckning

2019-10-18

TN 19/0369

Barnperspektiv
Den föreslagna kontroll- och åtgärdsplanen påverkar inte kommunens barn och
unga direkt. Men i förlängningen skapar en god intern styrning och kontroll en
mer rättssäker och effektiv kommun för alla medborgare.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk chef

Bilagor
1. Kontroll- och åtgärdsplan 2020 för Tekniska nämnden
Beslut sänds till
 Ekonomistaben
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Intern kontrollplan 2020
Tekniska nämnden
2020

1

Inledning

Tekniska avdelningens arbete med intern styrning och kontroll inför år 2020 beskrivs i
denna rapport. Årets prioriterade risker redovisas i kapitel 4, planerade kontrollmoment
i kapitel 5 och planerade åtgärder i kapitel 6.

Tekniska nämnden, Intern kontrollplan 2020
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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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3

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

Arets prioriterade risker
4

3

2

.c
.:.:
C:
C:
(Il
(/)

2

3

4

Konsekvens

OKritisk

Kritisk
Medium
Låg

Medium Totalt: 5

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)

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)

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

Kategori

Effektivitet och produktivitet i
verksamheten

Process

Dokumentation

Risker

■

1
Upprättade handlingar/dokument
slängs eller gallras felaktigt vilket kan leda
till att till att arbeten som redan gjorts
måste göras på nytt
Beskrivning av risk

Efterlevnad och uppdatering av befintlig
dokumenthanteringsplan. Vad ska
dokumenteras i våra processer? Otydligt hur vi
dokumenterar vårt arbete och var
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Kategori

Process

Risker
dokumentationen sparas. Kan leda till
ekonomisk skada om inte handlingar finns
kvar. tex att provborrningar eller utredningar
måste göras om.

Sannolikhet
4. Sannolik

Konsekvens

3. Kännbar

■

2
Oförutsedda kostnader till följd av
otydliga avtal
Beskrivning av risk

Avtal med externa parter

Gränsdragning mellan vilka åtgärder
markägare ska ansvara för och vad som hör till
kommunens åtagande. Det kan röra
exempelvis vilka som ansvarar för vägar,
underhåll, elkostnader, etc. Avser avtal med
exempelvis kommunala bolag,
bostadsrättsföreningar, samfälligheter,
fastighetsägare, etc.

Sannolikhet

4. Sannolik

Konsekvens

3. Kännbar

■

Ingen finansiering för framtida
driftskostnader till följd av investeringar
som görs

3

Beskrivning av risk

Tillförlitlig finansiell rapportering

Ekonomisk uppföljning

Brister i tydligheten i exploateringsavtal, nya
investeringsprojekt. Belysa vikten av planering
för framtida investeringar.

Sannolikhet
3. Möjlig

Konsekvens

3. Kännbar

■

Att LOU inte följs och att vi därmed
får viten samt att prissättningen kan bli
onödigt hög då upphandlingarna inte
konkurrensutsätts

4

Beskrivning av risk

Ramavtal
Efterlevnad av tillämpliga lagar och
regler

Det ska finnas upprättade ramavtal till alla
områden, ramavtalen ska efterlevas för att
undvika dyrare inköp än nödvändigt. Efterlevs
inte LOU kan kommunen få böter i form av
upphandlingsskadeavgift från konkurrensverket
och/eller skadestånd från leverantör då. Det
kan även utesluta att entreprenörer lämnar
anbud om inte allt görs på rätt sätt.

Sannolikhet
3. Möjlig

Konsekvens

3. Kännbar

Dataskyddsförordningen
(GDPR)
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5
Risk för sanktionsavgifter om GDPR
inte följs
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Kategori

Process

Risker
Beskrivning av risk
Avsaknad av organisation och rutiner.
Dataskyddslagstiftningen kräver ett
systematiskt dataskyddsarbete. Vi måste
säkerställa en tillfredsställande organisation
med tillhörande rutiner. Se
dataskyddsombudets årsrapport.

Sannolikhet
4. Sannolik
Konsekvens
2. Lindrig
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5

Arets planerade kontrollmoment

5.1

Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process:
5.1.1 Dokumentation
Risker

Kontrollmoment

Vad kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När
utförs
kontrolle
n?

Ansvari
g

Att rutiner i
dokumenthanteringspl
anen efterlevs.

Jämföra
dokumentation och
var dokumenten
förvaras mot aktuell
dokumenthanterings
plan

I oktober

Olof
Meiton

■

Upprättade
handlingar/dokum
ent slängs eller
gallras felaktigt
vilket kan leda till
att till att arbeten
som redan gjorts
måste göras på
nytt

- Kontrollera att
dokumenthanteringspl
anen följs

Process:
5.1.2 Avtal med externa parter
Risker

■ Oförutsedda

kostnader till
följd av otydliga
avtal

5.2

Kontrollmoment

Vad
kontrolleras?

- Identifiera
oklarheter i
upprättade avtal

Gränsdragning,
om avtal finns,
rimligheten i
avtal,
möjligheten till
omförhandling

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Ansvarig

Genomgång av
avtal hos
gata/park och

Löpande under
verksamhetsåret

Henrik
Kristensson,
Therese
Eriksson

VA

Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process:
5.2.1 Ramavtal
Risker

Kontrollmoment

Vad
kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Ansvarig

- Granskning
av
avtalsefterlevnad

Att avtal finns och
är korrekt
konkurrensutsatta,
avtalstrohet (att
varor och tjänster
som finns med i
avtalen som
upphandlats är de
vi köper från
leverantören), att
awikelser
dokumenterats.

Controller
genomför
stickprovskontroller
löpande

Löpande under
verksamhetsåret.

Julia Englund

■ Att LOU inte

följs och att vi
därmed får viten
samt att
prissättningen
kan bli onödigt
hög då
upphandlingarna
inte
konkurrensutsätts

Tekniska nämnden, Intern kontrollplan 2020

10(12)

6

Arets planerade åtgärder

6.1

Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process:
6.1.1 Dokumentation
Risker

■ Upprättade handlingar/dokument

slängs eller gallras felaktigt vilket kan
leda till att till att arbeten som redan
gjorts måste göras på nytt

Åtgärder
- Synliggöra och efterleva
dokumenthaneringsplanen

Beskrivning av åtgärd

Slutdatum

Ansvarig

2020-04-30

Linda Edgren

2020-06-30

Olof Meiton

Slutdatum

Ansvarig

2020-10-31

Henrik
Kristensson,
Therese
Eriksson

Slutdatum

Ansvarig

2020-09-30

Therese
Eriksson

2020-09-30

Therese
Eriksson

Lyftas på APT etc.

- Befintlig dokumenthanteringsplan
ska ses över och revideras

Process:
6.1.2 Avtal med externa parter
Risker

■ Oförutsedda kostnader till följd av

otydliga avtal

Åtgärder
- Upprätta avtal där det inte finns,
omförhandla befintliga avtal

Beskrivning av åtgärd

Säkerställa att avtal överensstämmer
med verkligheten.

6.2 Tillförlitlig finansiell rapportering

Process:
6.2.1 Ekonomisk uppföljning
Risker

Åtgärder
- Upprätta en checklista för vad som
ska synliggöras och tas upp vid
remissvar till samråd.

■ Ingen finansiering för framtida

driftskostnader till följd av investeringar
som görs

Beskrivning av åtgärd

Detta ska säkerställa att framtida
driftskostnader tas med i samband
med investeringsbeslut
- Ta fram rutin för att ta fram
driftskostnader för exploateringsprojekt
och övriga investeringsprojekt.
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6.3

Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process:
6.3.1 Ramavtal
Risker

Åtgärder

Slutdatum

Ansvarig

Beskrivning av åtgärd

2020-10-31

Linda Edgren

- Dokumentation vid avsteg från
LOU

2020-10-31

Linda Edgren

Slutdatum

Ansvarig

2020-10-31

Olof Meiton

- Upprätta ramavtal för samtliga
områden

■ Att LOU inte följs och att vi därmed

får viten samt att prissättningen kan bli
onödigt hög då upphandlingarna inte
konkurrensutsätts

Där det inte finns aktuella ramavtal
idag. Säkerställa att rutin gällande
konkurrensutsättning efterlevs vid nya
avtal.

Process:
6.3.2 Dataskyddsförordningen (GDPR)
Risker

Åtgärder
- Upprätta organisation och rutiner
för ett systematiskt dataskyddsarbete.

■

Risk för sanktionsavgifter om
GDPR inte följs

Beskrivning av åtgärd

Dataskyddslagstiftningen kräver ett
systematiskt dataskyddsarbete. Vi
måste säkerställa en tillfredsställande
organisation med tillhörande rutiner.
Se dataskyddsombudets årsrapport.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-11-25

TN 18/0374
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Riktvärden för bullernivåer i Upplands-Bro
kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om riktvärden för
bullernivåer i Upplands-Bro kommun enligt denna tjänsteskrivelse.
Tekniska nämnden beslutar att:
1. anta riktvärden för bullernivåer i Upplands-Bro kommun enligt denna
tjänsteskrivelse
2. ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram handlingsplan med
förslag till åtgärder och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro
kommun.

Sammanfattning
Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden
kommer att utsättas för ökat trafikbuller. Därför finns behov av en
handlingsplan med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan. Detta eftersom
buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. För att
Tekniska avdelningen ska kunna gå vidare med en handlingsplan för buller i
Upplands-Bro kommun så behövs ett beslut från Tekniska nämnden om vilka
riktvärden på bullernivåer som kommunen ska arbeta mot.
Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör
bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna
bulleranpassas. För bostäder byggda före 1997 finns inga krav på
bulleranpassning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Regeringens beslutade riktvärden är:
30 dBA ekv inomhus
45 dBA max inomhus nattetid
55 dBA ekv utomhus vid fasad
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad
Varje kommun kan sätta upp egna riktvärden, men riktvärdena får inte
överstiga de som regeringen beslutat, det vill säga att kommunerna själva kan
besluta om eventuella lägre riktlinjer. De riktvärden som regeringen satt upp är
noga studerade och uppvisar godtagbara miljöer för bullerutsatta fastigheter
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-11-25

TN 18/0374

och områden, vilket gör att Teknisk avdelningen inte ser någon anledning i
dagsläget att föreslå lägre riktlinjer för Upplands-Bro kommun.
Tekniska avdelningen föreslår därför att Upplands-Bro kommun ska följa
riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997) Riktvärdena i propositionen,
fastställda av riksdagen och regeringen, som Upplands-Bro kommun beslutar
att efterleva, ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till de lokala
faktorer och de särskilda omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte
tillämpas som rättsligt bindande normer.
Förslaget har varit på remiss till bygg- och miljönämnden samt
kommunstyrelsen. Synpunkterna har arbetats i denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2019



Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2019



Remissvar från kommunstyrelsen daterad den 24 september 2019



Remissvar från bygg- och miljönämnden daterad den 4 september 2019



Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs1998-808



Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnade ,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015216



Infrastrukturpropositionen 1996/97:53,
https://lagen.nu/prop/1996/97:53

Ärendet
Bakgrund
Buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt.
Forskning har visat på samband mellan buller och kroniska fysiologiska
effekter som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.
Enligt miljöbalken ligger huvudansvaret för att ha kunskap om störningens
omfattning och för att avgöra när bullerbergränsande åtgärder behöver vidtas
hos den som är ansvarig för den störande verksamheten. Vid allmänna
störningar från vägar ligger vanligtvis ansvaret hos väghållaren. Krav på
skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått får inte vara orimliga att uppfylla.
Vid denna avvägning ska nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
vägas mot kostnaderna.
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Datum

Vår beteckning
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Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden
kommer att utsättas för ökat buller. Därför finns behov av en handlingsplan
med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan.
Riktvärden
Buller kan beskrivas med ekvivalent- och/eller maximalnivåer.
Ekvivalentnivån är ett sammanvägt värde av ljudnivåer över en längre tid
medan maximalnivån beskriver förhållanden vid enstaka fordonspassager.
Riktvärden för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 är
följande:
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997)
30 dBA ekv inomhus
45 dBA max inomhus nattetid
55 dBA ekv utomhus vid fasad
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad
Dessa värden innebär en godtagbar ljudmiljö. Propositionen anger
45 dBA som långsiktigt mål för bostäders utomhusmiljö.
Vid nybyggnation av bostäder gäller delvis andra riktvärden. Regeringen har
beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216), vilken möjliggör bostäder i
bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna bulleranpassas.
Förordningen ska endast tillämpas i mål och ärenden påbörjade från och med
den 2 januari 2015. För ärenden som påbörjade före den 2 januari 2015 kan de
riktvärden som anges i förordningen ha viss vägledning vid handläggning av
ärenden enligt gällande plan- och bygglagen, PBL och enligt äldre plan- och
bygglagen, ÄPBL. För äldre ärenden bör en samlad bedömning göras utifrån
den kunskap som är tillgänglig vid prövningen i det enskilda ärendet.
Handlingsplan
Tekniska avdelningen har som mål att ta fram en handlingsplan för åtgärder av
buller i Upplands-Bro kommun för att på ett strategiskt sätt arbeta för att
förebygga och åtgärda trafikbuller för kommuninvånarna.
Handlingsplanen bör grunda sig på de siffror som finns i de
trafiknätsanalyserna som översiktlig planering har tagit fram under 2018 och
2019. Decibelskalan är progressiv och det kan krävas stora trafikökningar för
att det generera mer buller. Eftersom kommunen idag inte säkert vet hur
trafikflödena kommer se ut framåt bör handlingsplanen kopplas till olika
scenariobeskrivningar för kommande utveckling och utbyggnad av bostads-,
handels- och verksamhetsområden. En analys av kostnader för åtgärder i olika
scenarion kan då på sikt också ge viktig återkoppling till kommunens
kommande detalj- och översiktsplanering. Handlingsplanen för bulleråtgärder
ska behandla allt trafikbuller från samtliga vägar inom Upplands-Bro kommun.
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Tekniska avdelningen föreslår att följande ska finnas med i handlingsplanen:
Mål och syfte
Målet med en handlingsplan är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-,
förskole- och skolmiljöer samt att skydda ljudmiljön i parker, natur- och
friluftsområden. Syftet är att begränsa bullrets negativa inverkan på människor
och miljöer.
Organisation
För att kunna arbeta systematiskt med åtgärder mot buller inom kommunen
behövs en handlingsplan. För ändamålet har en ”bullergrupp” bildats med
representanter från avdelningarna på samhällsbyggnadskontoret. Vid behov ska
samverkan även ske med Upplands-Brohus, Kommunfastigheterna och
Trafikverket.
Uppgifter
• Vilka bullerkällor som omfattas
• Antalet personer som utsätts för buller
• Trafikanalyser med olika scenarion
• Digitalisering av redan utförda och planerade åtgärder. En inventering av
samtliga redan utförda bulleråtgärder har genomförts samt förts in i digitala
kartor, vilket underlättar för framtida planering liksom för drift och
underhåll av dessa. Inventering har också skett av kommande
bulleråtgärder för att kunna resurs- och kostnadsberäkna behoven.
• Beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån anses utgöra
en särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och
andra natur- och kulturmiljöer
• En analys av kostnaderna i förhållandena till handlingsplanens effektivitet
och nytta
• Uppföljning och utvärdering

Barnperspektiv
Barns hälsa påverkas negativt av buller, därför är det viktigt att skapa goda
ljudmiljöer att vistas i.
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf tekniskchef

Namn

Namn

Titel

Titel

Bilagor
1. Remissvar från kommunstyrelsen daterad den 24 september 2019
2. Remissvar från bygg- och miljönämnden daterad den 4 september 2019
3. Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2019
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Akt
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 120

2019-10-23

Svar på remiss handlingsplan om
Bulleråtgärder
Dnr KS 19/0384

Beslut
1. Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på förslag till riktvärden för
bullernivåer enligt nedanstående tjänsteskrivelse.
2.

Kommunstyrelsen lämnar dessutom synpunkter på förslag till uppdrag
för Tekniska avdelningen om handlingsplan om bulleråtgärder enligt
nedanstående tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har enligt beslut den 8 april 2019, §32, utan eget
ställningstagande remitterat ett förslag om riktvärden för bullernivåer för
Upplands-Bro kommun till Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen
för inhämtande av synpunkter.
Tekniska avdelningen föreslår i ärendet TN 18/0374, att Upplands-Bro
kommun ska följa riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen
1996/97:53 och även tillämpa dessa i äldre befintlig miljö, före 1997. För
nybyggnation föreslås att även regeringens beslutade trafikbullerförordning
(2015:216) ska gälla för kommunen. Detta möjliggör bostäder i
bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna bulleranpassas.
Planavdelningen samt avdelningen för övergripande samhällsplanering har
tagit del av förslaget och ser ingen anledning att ifrågasätta de föreslagna
riktvärdena. De stämmer överens med hur Planavdelningen arbetar och med
kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2010. Beslutad planeringsinriktning är
att ”Bullernivåer ska i regel inte överstiga gällande nationella riktvärden”.
Där beskrivs också att ”avsteg från gällande riktlinjer kan prövas i
centrumnära lägen samt i lägen med god tillgång till service och
kollektivtrafik.”
Däremot vore det bra med ett förtydligande kring hur ovanstående proposition
och förordning förhåller sig till varandra och även vad som ska och kan gälla
inom kommunen för detaljplaner som är antagna efter 1997 men före 2015.
I ärende TN 18/0374 finns också ett förslag till uppdrag om handlingsplan om
bulleråtgärder i Upplands-Bro kommun. Det stämmer väl överens med ÖP
2010 där ett förslag till åtgärd finns för att ”Ta fram en åtgärdsplan för
skyddsåtgärder mot buller längs de kommunala vägarna”. Vi föreslår dock ett
tillägg om att en sådan handlingsplan bör grunda sig på de siffror som finns i
de trafiknätsanalyser som ÖS har tagit fram under 2018 och 2019.
Decibelskalan är progressiv och det kan krävas stora trafikökningar för att det
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

2019-10-23

generera mer buller. Eftersom vi idag inte säkert vet hur trafikflödena kommer
se ut framåt bör handlingsplanen kopplas till olika scenariobeskrivningar för
kommande utveckling och utbyggnad av bostads-, handels- och
verksamhetsområden. En analys av kostnader för åtgärder i olika scenarion kan
då på sikt också ge viktig återkoppling till kommunens kommande detalj- och
översiktsplanering.

Beslutsunderlag


Tekniska nämndens beslut den 8 april 2019, §32 i ärende TN 18/0374.



Tekniska avdelningens Tjänsteskrivelse den 14 februari 2019 i ärende
TN 18/0374.



Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162 och
aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018, § 42.



Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs1998-808



Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande ,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015216



Infrastrukturproposition 1996/97:53, https://lagen.nu/prop/1996/97:53

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på förslag till riktvärden för
bullernivåer enligt nedanstående tjänsteskrivelse.
2. Kommunstyrelsen lämnar dessutom synpunkter på förslag till uppdrag
för Tekniska avdelningen om handlingsplan om bulleråtgärder enligt
nedanstående tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till:


Tekniska nämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden

§ 104

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Förslag om riktvärden för bullernivåer
inom Upplands-Bro kommun
Dnr Bygg.2019.438

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterat den 4 september 2019 till
Tekniska nämnden, som svar på remiss § 32 sammanträdesdatum 2019-0408 Dnr TN 18/0374, samt därutöver uttala;
Bullerfrågor är ur Bygg- och miljönämndens synvinkel lika viktiga oavsett
väghållaransvar. Den handlingsplan med förslag till åtgärder och kostnader
för bulleråtgärder i Upplands-Bro kommun som Tekniska nämnden ska ta
fram bör därför behandla allt trafikbuller, inte enbart från kommunala
vägar.
2. Beslutet justeras omedelbart

Sammanfattning
Tekniska nämnden har den 28 juni 2019 remitterat förslag om riktvärden för
bullernivåer för Upplands-Bro kommun till Bygg- och miljönämnden för
inhämtande av synpunkter.
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit del av Tekniska
nämndens remiss om riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun.
Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler av kommunens invånare och områden
kommer att utsättas för ökade bullernivåer eller mer buller. För att begränsa
bullrets negativa påverkan på människor och miljön finns behov att en
handlingsplan för bulleråtgärder ska upprättas. För att kunna gå vidare med
upprättandet av en handlingsplan för bulleråtgärder föreslår Tekniska
avdelningen, som första del av processen, vilka riktvärden för bullernivåer som
kommunen ska eftersträva. Miljöavdelningen ser inte någon anledning i
dagsläget att föreslå lägre riktlinjer för bullernivåer i Upplands-Bro kommun
än Regeringens beslutade riktvärden.

Beslutsunderlag



Protokollsutdrag § 32 sammanträdesdatum 2019-04-08 Dnr TN
18/0374
Tjänsteskrivelse ”Handlingsplan om buller”

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterat den 4 september 2019 till Tekniska
nämnden, som svar på remiss § 32 sammanträdesdatum 2019-04-08 Dnr TN
18/0374.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2019-11-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterat den 4 september 2019 till
Tekniska nämnden, som svar på remiss § 32 sammanträdesdatum 201904-08 Dnr TN 18/0374, samt därutöver uttala;
Bullerfrågor är ur Bygg- och miljönämndens synvinkel lika viktiga
oavsett väghållaransvar. Den handlingsplan med förslag till åtgärder
och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro kommun som Tekniska
nämnden ska ta fram bör därför behandla allt trafikbuller, inte enbart
från kommunala vägar.

Yrkande
Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Britt-Marie Gerdin (S) yrkar
bifall till kontorets förslag till beslut.
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Per Lindahl (C) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) och Mats Zettmar (SD) bifall Börje Wredéns (L)
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra. Han finner att nämnden beslutar enligt Börje Wredéns (L) förslag till
beslut.

Protokollsanteckning
Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Britt-Marie Gerdin (S) tillåts
lämna följande protokollsanteckning:
”Tekniska nämnden har till Bygg- och miljönämnden remitterat frågan om
riktvärden för buller inom kommunen. Nämnden har därför inget uppdrag att ta
ställning till åtgärder avseende väghållningsansvar.”
Erik Karlsson (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas protokollsanteckning.

Beslutet skickas till:


Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Löf
Trafikplanerare
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.Lof@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-02-14

TN 18/0374

1 (4)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Handlingsplan om bulleråtgärder
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar
riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun enligt denna
tjänsteskrivelse.
2. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden beslutar att
ge Tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram handlingsplan med
förslag till åtgärder och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro
kommun.

Sammanfattning
Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden
kommer att utsättas för ökat trafikbuller. Därför finns behov av en
handlingsplan med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan. Detta eftersom
buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. För att
Tekniska avdelningen ska kunna gå vidare med en handlingsplan för buller i
Upplands-Bro kommun så behövs ett beslut från Tekniska nämnden om vilka
riktvärden på bullernivåer som kommunen ska arbeta mot.
Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör
bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna
bulleranpassas. För bostäder byggda före 1997 finns inga krav på
bulleranpassning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Regeringens beslutade riktvärden är:
30 dBA ekv inomhus
45 dBA max inomhus nattetid
55 dBA ekv utomhus vid fasad
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad
Varje kommun kan sätta upp egna riktvärden, men riktvärdena får inte
överstiga de som regeringen beslutat, det vill säga att kommunerna själva kan
besluta om eventuella lägre riktlinjer. De riktvärden som regeringen satt upp är
noga studerade och uppvisar godtagbara miljöer för bullerutsatta fastigheter
och områden vilket gör att Teknisk avdelningen inte ser någon anledning i
dagsläget om att föreslå lägre riktlinjer för Upplands-Bro kommun.

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

Datum

Vår beteckning

2019-02-14

TN 18/0374

Tekniska avdelningen föreslår därför att Upplands-Bro kommun ska följa
riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997)
Riktvärdena i propositionen, fastställda av riksdagen och regeringen, som
Upplands-Bro kommun beslutar att efterleva, ska vara vägledande för
bedömningar med hänsyn till de lokala faktorer och de särskilda
omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte tillämpas som rättsligt
bindande normer.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2019



Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs1998-808



Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnade ,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015216



Infrastrukturpropositionen 1996/97:53,
https://lagen.nu/prop/1996/97:53

Ärendet
Bakgrund
Buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt.
Forskning har visat på samband mellan buller och kroniska fysiologiska
effekter som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.
Enligt miljöbalken ligger huvudansvaret för att ha kunskap om störningens
omfattning och för att avgöra när bullerbergränsande åtgärder behöver vidtas
hos den som är ansvarig för den störande verksamheten. Vid allmänna
störningar från vägar ligger vanligtvis ansvaret hos väghållaren. Krav på
skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått får inte vara orimliga att uppfylla.
Vid denna avvägning ska nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
vägas mot kostnaderna.
Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och
industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden
kommer att utsättas för ökat buller. Därför finns behov av en handlingsplan
med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan.
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Vår beteckning

2019-02-14

TN 18/0374

Riktvärden
Buller kan beskrivas med ekvivalent- och/eller maximalnivåer.
Ekvivalentnivån är ett sammanvägt värde av ljudnivåer över en längre tid
medan maximalnivån beskriver förhållanden vid enstaka fordonspassager.
Riktvärden för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 är
följande:
(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997)
30 dBA ekv inomhus
45 dBA max inomhus nattetid
55 dBA ekv utomhus vid fasad
70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad
Dessa värden innebär en godtagbar ljudmiljö. Propositionen anger
45 dBA som långsiktigt mål för bostäders utomhusmiljö.
Vid nybyggnation av bostäder gäller delvis andra riktvärden. Regeringen har
beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216), vilken möjliggör bostäder i
bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna bulleranpassas.
Handlingsplan
Tekniska avdelningen har som mål att ta fram en handlingsplan för åtgärder av
buller i Upplands-Bro kommun för att på ett strategiskt sätt arbeta för att
förebygga och åtgärda trafikbuller för kommuninvånarna.
Tekniska avdelningen föreslår att följande ska finnas med i handlingsplanen:
Mål och syfte
Målet med en handlingsplan är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-,
förskole- och skolmiljöer samt att skydda ljudmiljön i parker, natur- och
friluftsområden. Syftet är att begränsa bullrets negativa inverkan på människor
och miljöer.
Organisation
För att kunna arbeta systematiskt med åtgärder mot buller inom kommunen
behövs en handlingsplan. För ändamålet har en ”bullergrupp” bildats med
representanter från avdelningarna på samhällsbyggnadskontoret. Vid behov ska
samverkan även ske med Upplands-Brohus, Kommunfastigheterna och
Trafikverket.
Uppgifter
• Vilka bullerkällor som omfattas
• Antalet personer som utsätts för buller
• Digitalisering av redan utförda och planerade åtgärder. En inventering av
samtliga redan utförda bulleråtgärder har genomförts samt förts in i digitala
kartor, vilket underlättar för framtida planering liksom för drift och
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TN 18/0374

underhåll av dessa. Inventering har också skett av kommande
bulleråtgärder för att kunna resurs- och kostnadsberäkna behoven.
Beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån anses utgöra
en särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och
andra natur- och kulturmiljöer
En analys av kostnaderna i förhållandena till handlingsplanens effektivitet
och nytta
Uppföljning och utvärdering

Barnperspektiv
Barns hälsa påverkas negativt av buller, därför är det viktigt att skapa goda
ljudmiljöer att vistas i.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Beslut sänds till
 Tekniska avdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-11-04

TN 19/0381
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Ändrat väghållarskap för Frölundavägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
1. ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verka för att Frölundavägen
får kommunalt väghållarskap
2. hemställa hos Kommunfullmäktige om investeringsanslag om 2 000 tkr
för att renovera vägen under 2020

Sammanfattning
Frölundavägen leder till Frölunda naturreservat samt Frölunda badplats, vilket
är en kommunalägd badplats med grillmöjligheter och plats för umgänge. Som
det ser ut idag så är Frölundavägen i mycket dåligt skick och vägbanan är i
stort behov av reparation.
Väghållare för cirka hälften av Frölundavägen är i dagsläget en privat
fastighetsägare och Tekniska avdelningen föreslår att väghållarskapet skall
övergå till Upplands-Bro kommun. Om vägen är kommunal kan Tekniska
avdelningen reparera och säkra driften på vägbanan så att kommunens invånare
på ett trafiksäkert sätt kan använda sig av vägen.
Kommunens invånare samt avtalade entreprenörer riskerar stor skada på
egendom (fordon) vid färd på vägbanan, vilket har lett till att invånare undviker
att besöka Frölundanaturreservat samt badplatsen. Sker ingen reparation av
vägbanan inom kort så riskerar naturreservatet och badplatsen att bli utan
besökare då vägen blir obrukbar.
För att överta väghållarskapet på Frölundavägen så behöver vägbanan
renoveras till ett brukbart skick, vilket leder till att Tekniska avdelningen
behöver en ökad investeringsbudget för beläggning på 2 000 tkr 2020 samt en
ökad driftsbudget på 90 000 kr/årligen (från 2021).

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



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, upprättad den 4 november
2019

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

Datum

Vår beteckning

2019-11-04

TN 19/0381

Ärendet
Frölundavägen har i dag ett så kallat delat väghållarskap där Upplands-Bro
kommun är väghållare på ungefär hälften av vägen medan resterande
väghållarskap ägs av en privat fastighetsägare (figur 1). Vintervägunderhållet
sköts dock av kommunens avtalade entreprenörer sedan något år tillbaka men
detta är inte regelrätt då kommunen inte äger väghållarskapet. Anledningen till
att vinterväghållningen sköts av kommunen är för att medborgare/allmänhet
ska ha tillgång till naturreservatet och Mälaren vintertid. I slutet av
Frölundavägen finns en grusparkering och från parkeringen kan man ta sig till
badplatsen och naturreservatet till fots (figur 2).

Figur 1. Kartbild över Frölundavägen. Färgerna visar dagens väghållarskap. Grönt är kommunalt
väghållarskap och rött är enskilt väghållarskap.
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Figur 2. Ortofoto över slutet av Frölundavägen, parkering, badplats och del av naturreservatet.

Frölunda naturreservat är ett vackert naturområde vid Mälaren. Frölunda
naturreservat ligger cirka 4,5 kilometer sydväst om Kungsängen (figur 3).
Upplands-Bro kommun sköter och har tillsyn över området. Reservatet
bildades för att bevara ett värdefullt och uppskattat friluftsområde med för
Mälaren karaktäristisk natur. Här finns det berg-, klipp- och sandstränder, barroch lövskogar samt växter och djur som trivs i dessa miljöer. I Frölunda
naturreservat finns det goda möjligheter till bad, fiske, bär- och
svampplockning. Det finns en tillgänglighetsanpassad grill, vindskydd samt
markerade rid- och strövstigar (figur 4). Upplands-Broleden går genom
området.

Figur 4. Flygfoto över del av naturreservatet med grillplats
Den 12 maj 2010 fastslog
Kommunfullmäktige ”Förslag till
bildande av naturreservatet Frölunda inom del av fastigheten Frölunda 6:5 i
Upplands-Bro”. Bifogat till denna tjänsteskrivelse är skötselplan för Frölunda
där det står skrivet att Upplands-Bro kommun är väghållare utav
Frölundavägen och därför äger vinterväghållningsdriften. Problematiken med
detta är att Upplands-Bro kommun inte är väghållare av hela Frölundavägen

Figur 3. Frölunda naturreservat
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och därför inte heller ansvariga för drift och underhåll, utan det är väghållaren
som i detta fall är en privat fastighetsägare.
Problem som uppstår med att Upplands-Bro kommun inte är väghållare för
Frölundsvägen är att kommunen inte kan sköta reparationer och drift av
vägbanan. Den enda möjligheten för att få bukt på denna problematik är att
omvandla väghållarskapet och sätta Upplands-Bro kommun som ansvariga för
vägen. Det är viktigt att vägen är tillgänglig, trafiksäker och trygg för
allmänheten eftersom den leder till naturreservat och badplats som är till för
allmänheten.
Frölundavägen är i dagsläget i mycket dåligt skick och det är nödvändigt att
vägbanan repareras så att invånare, skötare av naturreservatet och jaktlagen kan
tas sig till Frölunda naturreservat utan att skador på privat egendom (fordon)
uppkommer. På grund av det dåliga skicket på vägen ökar även risken gör
trafikolyckor och personskador. Om vägbanan inte repareras snarast kommer
kommunen att få problem med vintervägunderhållet då kommunens
entreprenörer i dagsläget riskerar att slå sönder vinterväghållningsfordonen på
vägbanan då stora sprickor samt håligheter (potthål) finns på en större del av
vägbanan. Skulle detta ske så kan Upplands-Bro kommun inte längre
säkerställa trafiksäkerheten på vägen.
Bilderna nedan visar delar av Frölundavägen där man tydligt ser att vägen har
ett stort behov av renovering.
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Att väghållarskapet för denna väg ligger på en privat fastighetsägare är
olyckligt eftersom kommunen hänvisar invånare till naturreservatet samt
badplatsen genom b.la. kommunens kartor och på hemsidan. Därför bör
kommunen säkerställa att invånarna kan färdas på vägbanan på ett säkert sätt.
Tekniska avdelningen ser stora fördelar med att väghållarskapet istället skall
vara kommunalt då kommunen själva kan styra driften samt reparationer av
vägbanan.
För att överta väghållarskapet på Frölundavägen så behöver vägbanan
renoveras till ett brukbart skick, vilket leder till att Tekniska avdelningen
behöver en ökad investeringsbudget för beläggning på 2 000 tkr samt en ökad
driftsbudget på 90 000 kr/årligen (från 2021).
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att samhällsbyggnadschefen får i
uppdrag att verka för att Frölundavägen får kommunalt väghållarskap samt att
Tekniska nämnden hemställer hos Kommunfullmäktige om ett
investeringsanslag om 2 000 tkr 2020 för att reparera vägen och att från 2021
få ett utökat driftanslag om 90 tkr årligen för drift och underhåll av vägen.

Barnperspektiv
Barnen i Upplands-Bro kommun blir påverkade av skicket på Frölundavägen
och det delade väghållarskapet. Blir inga reparationer av vägbanan utförda
riskerar barnen att inte kunna besöka den kommunala badplatsen för att grilla,
bada och umgås med vänner och familjen i den vackra miljön.
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
Bilaga 1 – Protokoll KS 2010-05-12
Beslut sänds till
 Akt
 Väghållare för Frölundavägen
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UPPLANDS-BRO KOMMUN

� l�pplands-Bro
�

PROTOKOL

KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträd :!Sdatum 2010

Samhällsbyggnadsnämndens

2010-05-07

-05- 1 2
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SBN § 20 Förslag till bildande av naturreservatet
Frölunda inom del av fastigheten Frölunda 6:5 i
Upplands-Bro
Dnr 10/2044

Sammanfattning

I årets budget har Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att slutföra arbetet
med bildandet av naturreservatet Frölunda. Förslaget till reservatsbildning har
varit ute på samråd under 2006 och 2010. Området har stora värden för
friluftslivet och hyser också naturvärden knutna till Mälarens vatten,
klippstränder och partier med gammal skog. Ett inrättande av reservat bidrar
till nationella och regionala miljömål samt till folkhälsomålet fysisk aktivitet i
gällande folkhälsoplan. Beslutet ligger väl i linje med kommunens riktlinjer för
arbetet med en hållbar utveckling i Upplands-Bro. Kostnaden för planerade
åtgärder och invigning beräknas till ca 80 000 kr som ryms inom årets budget.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut den 11 september 2003 § 136
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 april 2010.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att
1. Förklara del av fastigheten Frölunda 6:5 som naturreservat med stöd av
7 kap 4 § Miljöbalken (1998:808). Reservatet har den avgränsning som
framgår av bifogade beslutskarta. Reservatets namn skall vara
naturreservatet Frölunda.
2. Meddela föreskrifter för reservatet med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§
Miljöbalken om områdesskydd. Föreskrifterna C (enligt 30§ MB) träder
i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från länets
författningssamling.
3. Fastställa skötselplan för nattmeservatet i enlighet med 3 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt Miljöbalken m.m.
4. Upplands-Bro kommun (org. nr 01-212000-0100) är förvaltare av
naturreservatet i enlighet med 2§ förordningen om områdesskydd enligt
Miljöbalken m.m.
5. Beslut om ändringar i skötselplanen för reservatet delegeras till
Samhällsbyggnadsnämnden.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare, telefon

Datum

Maria Elfström

2010-04-16

Vår beteckning

Dnr 10/2044

Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till bildande av naturreservatet Frölunda inom del
av fastigheten Frölunda 6:5 i Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att
I. Förklara del av fastigheten Frölunda 6:5 som naturreservat med stöd av
Tkap 4 § Miljöbalken (1998:808). Reservatet har den avgränsning som
framgår av bifogade beslutskarta Reservatets namn skall vara
naturreservatet Frölunda.
2. Meddela föreskrifter för reservatet med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§
Miljöbalken om områdesskydd. Föreskrifterna C (enligt 30§ MB) träder
i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från länets
författningssämling.
3. Fastställa skötselplan för naturreservatet i enlighet med 3 § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt Miljöbalken m.m.
4. Upplands-Bro kommun (org. nr 01-212000-0100) är förvaltare av
naturreservatet i enlighet med 2§ förordningen om områdesskydd enligt
Miljöbalken m.m.
5. Beslut om ändringar i skötselplanen för reservatet delegeras till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
I årets budget har Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att slutföra arbetet
med bildandet av naturreservatet Frölunda. Förslaget till reservatsbildning har
varit ute på samråd under 2006 och 2.010. Området har stora värden för
friluftslivet och hyser också naturvärden kn1Jtna till Mälarens vatten,
klippstränder och partier med g�al skog� �tt inrättande av reservat bidrar till
nationella och regionala miljömål �aI?Jt tiU.fo]khälsomålet fysisk aktivitet i
gällande folkhälsoplan. Beslutet ligger val i linje med kommunens riktlinjer för
arbetet med en hållbar utveckling i Upplands:.Bro. Kqstnaden för planerade
åtgärder och invigning beräknas till ca 80 000 kr som ryms inom årets budget.
Beslutsunderlag
o

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 april 2010.
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Kommunstyrelsens beslut den 11 september 2003 § 136
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Arendet

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2003 § 136 i "Yttrande över
förslag till program för skydd av tätortsnära natur" till Länsstyrelsen i
Stockholms län att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med
ärende gällande bildande av natun-eservat vid Frölunda friluftsområde. I årets
budget har Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att slutföra arbetet med
bildandet av natlmeservatet.
I Översiktsplan 2000 finns målsättningen att kommunen ska utvecklas med
gröna förtecken. Grönområden, både som närmiljö och som stön-e
naturområden skall säkerställas och tillgängligheten till grönområden skall ökas.
I Grönplanen, beslutad av Kommunfulhnäktige den 18 december 2008, är
·----pfölunda utpekat som föreslaget natmTeservat.
I sarnrådsförslaget för RUFS 2010 ingår Frölunda friluftsområde i Görvälnkilen.
Frölunda friluftsområde har ett flertal upplevelsevärden enligt rapporten
"Upplevelsevärden i Stockhohnsregionens gröna kilar, rapport 10:2004,
Landstingets region- och trafikplanekontor i Stockholm.
Sakägare, d v s ägare och arrendatorer har förelagts, enligt 24 § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd, att yttra sig över förslag till natun-eservat med
föreskrifter och skötselplan. Förslaget har även tillsänts myndigheter,
föreningar, sakägare och markägare som kan anses vara berörda av förslaget.
Förslaget till reservatsbildning har varit ute på samråd vid två tillfällen. Under år
2006 mellan den 3 - 28 mars och under 2010 mellan den 24 februari till I 0
mars. Skälet till detta var att arbetet med bildandet senarelades. I
sarnrådsredogörelsen 2010 (bilaga 5) finns yttrandena och förvaltningens
kommentarer med förändringsförslag som har skrivits in i föreskrifter och
skötselplan.
I samband med arbetet med den nya skogsbruksplanen har området inventerats.
Flera skogsområden inom Frölunda har fått en ny klassning. Anledningen till
den nya klassningen är att inventeraren har funnit avdelningar med höga
naturvården där naturvårdsmål f'ar styra utvecklingen av skogen.
Kommunen fick 2006 - 2008 statligt naturvårdsbidrag (LONA-bidrag) för
naturvårdsprojektet "Ökad tillgänglighet till och information om naturområden i
Upplands-Bro". I detta projekt ingick upprustning av Frölundas befintliga
vindskydd samt siktröjning för att öppna upp mot vattnet. Med tanke på att
rörelsehindrade skulle få bättre tillgänglighet till naturen, byggdes även ett nytt
anpassat grillhus samt en sittgrupp införskaffades. Parkeringsplatsen för
rörelsehindrade grusades och en ny skylt sattes upp. Dessa åtgärder finns
presenterade i broschyren "Välkommen till Upplands-Broleden". En ny
informationstavla om Mälaren sattes också upp vid stranden. Vid den stora
parkeringsplatsen har en ny stor informationstavla tillkommit. Det finns också
hänvisningspilar med uppgift om avstånd till Bro och Kungsängen. För vandrare
ökade tillgängligheten till Frölm1da friluftsområde i samband med att Upplands
Broleden rustades. Området kan nu nås av vandrare både från Bro och från
Kungsängen eftersom leden går via båda tätorterna.
Allmänt om naturreservat
Möjligheten att skydda områden i syfte att bevara naturen har funnits sedan
nationalparker infördes i svensk lagstiftning redan 1909. Formen natun-eservat
infördes 1964 och sedan 1987 kan kommunerna bilda egna reservat, till en
bötjan efter delegation från länsstyrelsen. I och med miljöbalken böijade gälla,
1999, har kommunerna egen beslutanderätt.
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Utöver naturreservat finns även andra skyddsformer i miljöbalken;
kulturreservat, nationalpark, naturminne, djur- eller växtskyddsområde och
biotopskyddsområde.
Det ska föreligga ett starkt allmänt intresse för att bilda ett naturreservat och
syftet kan vara något av följande:
• bevara biologisk mångfald,
• vårda och bevara värdefulla naturmiljöer,
• tillgodose behov av områden för friluftslivet,
• skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer,
• skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.
En intresseprövning skall alltid göras för att se till att inskränkningar i enskilds
rätt att använda mark eller vatten inte går längre än som krävs för att syftet med
skyddet skall tillgodoses.
Beskrivning av bevarandevärden och skälen för beslutet
Utmed Målaren, söder om Kungsängen, ligger grönområdet Frölunda längst ut
på den sydvästra spetsen av Lennartsnäshalvön. Området har stora värden för
friluftslivet. Här finns strövvänliga stigar och möjligheter till naturstudier,
svampplockning, bad och fiske. Inom området har under de senaste åren olika
åtgärder kommit till stånd genom upprustningen av Upplands-Broleden som
invigdes den 20 september 2008. Området hyser också naturvärden som i första
hand är knutna till Målarens vatten, bergsluttningar, klippstränder och partier
med gammal granskog samt gamla tallar.
Barrskogen inom området karaktäriseras av gran och tall med ett visst lövinslag
av björk och klibbal. Andra lövträd som förekommer i området är ek, ask, lind,
alm, sälg och rönn. Det finns även två områden med alsumpskog som är en
viktig biotop för hackspettar. Den äldsta granskogen, ca 70-80 år, inom
området finns längst uppe i nordvästra delen av reservatet. Gamla tallar, ca 100
- 135 år, finns närmast stranden i den östra delen av området. En liten grupp
lärkträd finns i anslutning till det äldre granbeståndet. Buskskiktet består till
övervägande del av nypon, en och hagtorn. De mossor som dominerar är
väggmossa och våningsmossa. Kärlväxter som påträffas här är t.ex. lundelm,
ängsfryle, harsyra, smultron, skogsvioi liten blåklocka, lungört, gökärt, blodrot,
blåbär och lingon.
Några av häckfåglarna i området är bofink, lövsångare, tofsmes, svartmes,
entita, dubbeltrast, taltrast, morkulla, mindre hackspett och större hackspett.
Regelbundet ses inom Målaren salskrake, storskrake, vigg, knipa, havsörn,
skräntärna, gråhäger1 spillkråka m.fl.
Vattenområdena utmed stranden har en god vattenkvalitet med gott siktdjup.
Abborre och gädda uppehåller sig utmed stranden, gärna i anslutning till
vassruggarna.
Det relativt korta avståndet till Bro och Kungsängen i kombination med
områdets naturvärden, gör att förutsättningarna för friluftsliv mycket goda.
Genom att komplettera Upplands-Broleden med ytterligare en strövstig på 2,5
km, kan besökaren se mer av området och på så sätt få ett högre
upplevelsevärde samt att den fysiska aktiviteten främjas.
För att bevara Frölundas värde för friluftslivet och naturvården för nu levande
och framtida generationer bör ett områdesskydd inrättas. Människans behov av
naturupplevelser, avkoppling och rekreation har stor betydelse för individen. Att
avsätta naturområden och på så sätt erbjuda medborgarna värdefull natur, är ett
sätt att verka för hållbar utveckling och för att kommunen ska vara fortsatt
attraktiv att bo i, flytta till och besöka.
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Frölunda berörs inte av detaljplaner eller områdesbestfumnelser enligt plan- och
bygglagen.

_____

Området utgörs av riksintresse för kult urmiljövården och delar av området ingår
i riksintresset för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § andra stycket i miljöbalken.
Beslutet ligger dessutom väl i linje med kommunens riktlinjer för arb etet med en
hållbar utveckling i Upplands-Bro. Av dessa framgår bland rumat att växt- och
djurliv i kommune ns sjöru· och vatt endrag skall ges möjlighet att fortleva under
naturliga betingelser i livskraftiga bestånd, att Upplands-Bro kommuns
karaktäristiska naturtyper skall bevaras och att växt- och djursamhälle n skall
bevaras så att deras genetiska variation ges fömtsättningar att fortleva under
naturliga betingelser i naturliga b--=-est=-= =ån=d=-·--------- Inrättande av naturreservatet bidrar till att de nationella miljökvalitetsmålen
levande sjöar och vattendrag srunt levande skogar uppnås. Beslutet bidrar också
till att flera regionala miljömål för levande skogar uppnås t ill e❖empel förstärkt
biologisk mångfald, skydd för kulturmiljövården srunt naturupplevelser och
friluftsliv.
I gällande folkhälsoplan är ett prioriterat målområde ökad fysisk aktivitet, vilket
r eservatsbildningen även bidrar till.
Kostnaden för planerade åt gärder och invigning beräknas till ca 80 000 kronor.
I åtgärderna ingår naturreservatsskylt arna med skyltställ, vedförråd, strövstig,
eldstad, bänkar, sopställ, vägskyltar och ny dragning av ridväg. Kostnaderna
ryms inom årets budget. För säkerställande av möjligheter har nytt LONA
bidrag sökts för halva kostnaden.
SambällsbyggnadsnfuTinden föreslås :få göra ändringar i skötselplanen.
Ett natlmeservat i Frölunda är också en d el av Grönplanens målsättning att
bevara och utveckla nat ur- och kulturvfu·den samt tillgodose människans behov
av gröna miljöer.

Barnkonventionen
Naturreservatet Frölunda står i samklang med barnkonventionen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Ulla Larsson
Sambällsbyggnadschef

Bilagor:
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Beslutskarta
Översiktskarta
Föreskrifter
Skötselplan
Sainrådsredogörelse2010
Sändlista

Kopia av beslut till:
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fabJ:ttW

Teknisk chef

'

Beslut- och skötselplanekarta för naturreservatet Frölun
------� &"'."''B

'•,

·-.'•
'•

.......

Broknsppams
',

'..,....
'•

•
N

W

s

··· . __
·. . '•
·-.•,

•,,

E

···•,•.....,

'

•
:�

..�....

··...

6

.FRÖLUNDA 6:5

"·

.

, .............

.....
...

···..... .

. . ',.
.

'•·

Teckenförklaring

[:::J Vallen

IIl

-- Motorväg

Bebyggelse

-- Bilväg/gata

Industriområde

-- Mindre bilväg

Aker

-·-· FastlghetsgrAns

Övrig mark

........ Gångstig

[Il

(;I

- Barr- och blandskog •·· · •• Naturreservat
- Lövskog

D Skötselområden
100

!50

0

_,..

100

-- Strövstig 2,5 km
- ReservatsgrAns

Meter

200

300

400

•

Badplats
Grillplats

••,�::-M turreseryat

Parkering

(D

Information

R

Fornlämning

"
'

· Vandringsled 29 km

000000 Rldled 35 km

1 centimeter = 80 meter

'·.
··..•,
·..

�.

"

"'

·.
· . ··.,. .
•

')\,

.'•

·,,

····. . .
..
. ·...

_
'•

.>� --

r
u
\

1:s o·oo

lr-,

3)\lAr�ikt�k;:]rt;:] Frnh 1nd;:.i .

·"'

-�

/

···--......··• ... /./
r.-.

./

.

'·

./

/

M,�

·-·

/ ,

är•

Brofjärden ,

en

::s:,i'

'

]..indskär

�

·,.,

.

'·,·,.

I

.

/

_I

I

./.. ,

/

'·'>
/
/ )�ndet
/.,,..
./ ..._·.
..,,.
/

'·,·,·,.

// � r a
�/
/

\

.---�\
\

/
;

\

\

\

N

w

/

/

W&E
rl•

�.
�I

\

...............

·•. •.
· ·•.

s

' '·

'·

Gilrvärn•

.

.........

Brok:�P•Mm

····•.....

J

�rtfur

.

.!'.,:..."..

E�

�

Teckenförklaring
vatten

fm Bebyggelse

-- Bilväg/gata

E Industriområde

-==-Jamvag

CD

·••• .... Gångstig

R

Barr• och blandskog •••• •• Naturreservat

� Lövskog

250

-=:::c::a Reservatsgräns

!,QQ

Meter

1 DCX)

""'

Badplats
Grillplats
Parkertng
lnfonnalion

��

kåren

���

Fomfämning

= \'andrtngsled 29 km

-- SlrOvstlg 2,5 km

D Skötselområden
500

m

-- Mindre bilväg

�h.er
övrtg mark

n

I½]
[1i]

--Motorväg

uoouco Ridled 35 km

20<0

1 centimeter= 350 meter

1:35 000

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BILAGA 3
Tillhör Kommunfullmäktiges beslut
2010-XX-XX, § YY

Föreskrifter för

Naturreservatet
Frölunda
Upplands-Bro kommun
Stockholms län

§ § §

2(3)

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkning i rätten att
använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med
reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:
I. uppföra byggnad, mast eller annan anläggning,
2. anlägga campingplats, uppställningsplats för husvagnar,
-- båtar,- bilar
--eller att anlägga
---lägerplats,
3. anlägga väg,
4. lägga igen diken,
5. anlägga luft- eller markledning,
6. anordna upplag,
7. bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller torv,
8. borra, gräva, schakta, utfylla, tippa, dika, muddra eller dämma,
9. bedriva fiskodling.
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägaren och
innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet skall tåla att följande anordningar utförs
och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet:
l. Utmärkning av reservatet.
2. Anläggande av anordni'ngar för allmänhetens :friluftsliv, sanitära anordningar, stigar,
inklusive utplacering av infonnationstavlor.
3. Skötsel av naturreservatet enligt bifogad skötselplan.
4. Genomförande av dokumentation och uppföljande undersökningar av djur- och
växtaiter samt av mark- och vattenförhållanden.
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas
inom reservatet och om ordningen i övrigt inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:
I. övernatta i husvagn eller husbil,
2. elda annat än på anvisad plats,
3. rida annat än på anvisad ridstig
4. medvetet störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd,
5. åstadkomma störande ljud, t.ex. med radio, annan musikutrustning, modellflygplan
eller dylikt,
6. förstöra eller skada berg, jord, eller sten genom att b01Ta, hacka, spränga, rista, gräva,
måla eller liknande,
7. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande,
träd och buskar, eller att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
8. medföra okopplad hund mellan elen I mars och den 20 augusti,

3(3)

9. utan kommunens tillstånd uppsätta tavla, plakat, affisch eller skylt,
10. utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, träningar eller dylikt
för fler än I 00 deltagare.
Upplysningar
I reservatet gäller också övriga bestämmelser till skydd för naturmiljön. Bland dessa kan
nämnas följande:
• Temängkörningsförbudet i terrängkörningslagen ( 197 5: 1313)
•

Förbud gällande körning med vattenskoter enligt vattenskoterförordningen SFS
1993: l 053

•

Fridlysningsbestämmelsema. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar
och bon är fredade enligt jaktlagen ( 1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är
fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen.

•

Föreskrifterna för östra Mälarens vattenskyddsområde.
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Inledning

Utmed Mälaren, söder om Kungsängen, ligger friluftsområdet Frölunda längst ut på den
sydvästra spetsen av Lennartsnäshalvön. Området har stora värden för friluftslivet. Här finns
strövvänliga stigar och möjligheter till naturstudier, svampplockning, bad och fiske. Inom
området har under de senaste åren olika åtgärder kommit till stånd genom upprustningen av
Upplands-Broleden som invigdes den 20 september 2008. Området hyser också naturvärden
som i första hand är knutna till Mälarens vatten, bergsluttningar, klippstränder och partier med
gammal granskog samt mycket gamla tallar.
-----För att bevara Frölundas värde för friluftslivet och naturvården för nu levande och framtida
generationer bör ett områdesskydd inrättas. Människans behov av naturupplevelser,
avkoppling och rekreation har stor betydelse för individen. Att avsätta naturområden och på
så sätt erbjuda medborgarna värdefull natur, är ett sätt att verka för hållbar utveckling och för
att kommunen ska vara fortsatt attraktiv att bo i, flytta till och besöka.
Skötselplanens syfte är att utgöra ett praktiskt program för förvaltning, planering,
genomförande av skötselåtgärder samt för dokumentation och uppföljning av bevarandemål.
Skötselplanen styr förvaltarens skötselåtgärder inom området. I ett beslut om områdesskydd
ska en skötselplan för områdets långsiktiga vård ingå. Åtgärdsförslagen avser närmaste 10årsperioden. Därefter kan åtgärder utvärderas eller omprövas, dock så att uppställda mål
uppnås.
Skötselplan följer den struktur som Naturvårdsverket har anvisat i handboken Bildande och
förvaltning av naturreservat (2003). Planen inleder med en beskrivningsdel som följs av en
plandel. Beskrivningsdelen redogör för administrativa data och bevarandevärden inom
området. Plandelen redovisar bevarandemål, skötselåtgärder, uppföljning och kostnader etc.
Planen har sänts ut på remiss under vintern/våren 2006. Något beslut om reservatsbildning
togs inte. Planen har uppdaterats under vintern 2010. Uppdateringarna har främst handlat om
de åtgärder som berört Frölunda friluftsområde som skett inom naturvårdsprojektet "Ökad
tillgänglighet till och information om naturområden i Upplands-Bro" under åren 2006 - 2008.
Efter uppdateringar från samrådet 2006 har ett nytt förslag till skötselplan sänts ut på remiss
under vintern 2010.

-

-

-- --- -�

---------------------------------
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Skötselplan för Frölunda

1 Beskrivningsdel
1.1 Syftet med områdesskyddet
Syftet med naturreservatet Frölunda är att:
•

Området skall vara tillgängligt för friluftsliv och därmed kunna bidra till
naturupplevelser, rekreation, avkoppling och en bättre folkhälsa.

•

Bevara berg-, klipp- och sandstränder vid Mälaren, barr- och lövskogar samt de växt
och djursamhällen som är typiska för dessa livsmiljöer.

•

Bevara typiska växter och djur som förekommer i området.

1.2 Beskrivning av bevarandevärden
Administrativa data
Obiektnamn
Skvddsform
Fastighet
Län
Kommun
Församling
Topoe;rafisk karta
Ekonomisk karta
Naturgeografisk region
Övrigt
Areal
Markslag och naturtyper (ha):

Naturreservatet Frölunda
Naturreservat
Del av Frölunda 6:5
Stockholms län
Upplands-Bro
KW1gsängens församling
lOINV
lOI 8b
"Svealands sprickdalsterräng med
lerslättdalar och sjöbäcken"
Riksintresse för kulturmiljövården och
friluftslivet
206,5 ha, varav 132 ha vatten
46ha
Naturvårdsinriktat
skogsbruk
Rekreationsinrilctat
skogsbruk
Björkskog
Bergsbranter
Bladvassområden
Öppet vatten

26ha
1 ha
0,5 ha
1 ha
132 ha

Skötselplan för Frölunda
Totalt:
Varav hällmarker

Prioriterade bevarandevärden:
Markslag

5
206,5 ha
10,0 ha

Skogsmark, bergbrant, sandstrand.

Naturtyper

Ban-skog, blandlövskog, alskog,
hällmarker, vatten.

Strukturer

Grunda bottnar, grova träd, död ved.

-Arter
Friluftsliv

- -----

· - ·· -

Tofsmes, svartmes, spillkråka.

Upplands-Broleden, stigar, fritidsfiske,
ridstigar, parkeringsplatser, vindskydd,
grillhus, grillplats, sittbänkar, badplats,
sopställ och under sommartid TC.

1.3 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning
Frölunda är beläget cirka 5 km söder om Kungsängen, längst ut på den sydvästra spetsen av
Lennartsnäshalvön. Frölunda är beläget på fastigheten Frölunda 6:5. Området finns intill
Mälaren och utgörs huvudsakligen av ett ban-skogsområde med visst lövinslag, som sköts
genom natmvårdsinriktade gallringar och röjningar. Häradsekonomiska kartan från slutet av
1859-talet visar att reservatsområdet tidigare har nyttjats för skogsbruk och skogsbete. Denna
markanvändning var vid denna tidpunkt vanlig i trakten kring Upplands-Bro.
I den nordvästra delen av området har skogen dikats i syfte att förbättra skogsproduktionen.
Vattenområdena används för allemansrättsligt fritidsfiske samt yrkesfiske enligt arrende.
Kommunen upplåter jaktarrende till Upplands-Bro Jaktvårdskrets. All jakt- och
viltvårdsverksamhet skall ske med hänsyn till att området är ett friluftsområde.

1.4 Områdets bevarandevärden
1.4.1 Kulturhistoriska bevarandevärden
Området ingår i ett stön-e område av riksintresse fdr kulturmiljövården (K32) och
inom området finns enligt fornminnesregistret en bebyggelselämning (Raä 188:1) i
form av en husgrund med spisröse och syllstensrader.
Bebyggelselämningen finns registrerad på en ägodelningskarta daterad år 1720, (LMV B586: 1) som förvaras på Lantmäteriverkets forskningsarkiv, men som även finns tillgänglig
digitalt. Av denna karta med tillhörande textbeskrivning kan utläsas hur 01mådet brukats
under historisk tid, d v s inte bara just år 1720, utan sannolikt sedan bebyggelse vid Frölunda
anlades, vilket kan ha varit under medeltid, eftersom det saknas uppgifter om förhistoriska
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lämningar i anslutning till Frölunda by.
Området har under historisk tid utgjort utmark till Frölunda by (fem gårdar i
början av 1700-talet) och den s.k. skogen bestod av tall och gran som användes till
stängsel och vedbrand. Mulbetet däremot ansågs som ringa, liksom fisket.
1.4.2

Biologiska bevarandevärden

Största delen (65 %) av markområdet utgörs av produktiv skogsmark. Gran och tall är
dominerande till ca 84 %. Här och var finns inslag av lövbestånd som björk och klibbal.
Andra lövträd som förekommer i området är ek, ask, lind, alm, sälg och rönn. Det finns även
två områden med alsumpskog som är en viktig biotop för hackspettar. Den äldsta granskogen,
ca 70-80 år, inom området finns längst uppe i nordvästra delen av reservatet. Gamla tallar, ca
100 - 13 5 år, finns närmast stranden i den östra delen av området. En liten grupp lärkträd
finns i anslutning till det äldre granbeståndet. Buskskiktet består till övervägande del av
nypon, en och hagtorn.
De mossor som dominerar är väggmossa, våningsmossa, kammossa, praktstjärnmossa.
I fältskiktet förekommer hundstarr, bergrör, lundelm, kruståtel, rödven, ängsfryle, harsyra,
harkål, smultron, röllika, skogsviol, liten blåklocka, lungört, gökärt, blodrot, ärenpris, blåbär
och lingon.
Några av häckfaglarna i området är bofink, lövsångare, tofs.mes, svartmes, entita, dubbeltrast,
taltrast, morkulla, mindre hackspett och större hackspett. Regelbundet ses i reservatsområdet
salskrake, storskrake, vigg, knipa, havsörn, skräntärna, gråhäger, spillkråka m.fl.
Inom Frölunda finns en hel del svampar, varav flera är ätliga, t.ex. trattkantarell,
frostvaxskivling och blodriska. Andra förekommande svampar ärfjälltaggsvamp och
svavelriska.
Vattenområdena utmed stranden har en god vattenkvalitet med bra siktdjup. Abborre och
gädda uppehåller sig utmed stranden, gärna i anslutning till vassruggarna. Däggdjursfaunan är
inte undersökt i vilket även gäller för kräl- och groddjur.
1.4.3

Geovetenskapliga bevarandevärden

Berggrunden utgörs av gnejs med stor andel hällmarker. Jordarten består huvudsakligen av
svallad sandig-moig morän, med inslag av glacial lera.
1.4.4

Bevarandevärden för friluftsliv

Frölunda har ett stort värde för friluftslivet då det ligger relativt tätortsnära och kan även nås
via Upplands-Broleden som går via de båda tätorterna Kungsängen och Bro. Från
Kungsängen är det 8,1 km att fotvandra och från Bro 11,2 km. Bil/cykelväg på ca 6 km går
från Kungsängen till Frölundas parkeringsplats. Personer som har fordon med
parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan köra fram till den östra badplatsen där det finns en
separat parkeringsplats. Friluftslivet samt även skolornas och föreningslivets satsningar på
verksamheter i naturen bidrar till en god folkhälsa. Människans behov av natur- och
kulturupplevelser, avkoppling och att känna närhet till naturen är en del av den sociala
dimensionen som har stor betydelse för allmänheten.
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1.5 Slitage och störningskänslighet
Området är tämligen välbesökt, detta gäller framförallt stigar, grillplatser, grillhus, vindskydd
och badplatser utmed Målaren. Befintliga vägar och en stig som går över marker i non-a delen
av området används som ridstigar av Lennartsnäshalvöns Ridstigsförening. Marken där
ridning sker är inte speciellt känslig för slitage. Det finns inga direkta naturvärden som störs
av allmänheten. Både ryttare och vandrare behöver dock visa hänsyn till varandra där ridstig
och vandringsled går på samma sträcka.

1.6 Jakt och fiske
Vattenområdena används för allemansrättsligt fritids:fiske samt yrkesfiske enligt arrende.
Kommunen upplåterjaktarrende till Upplands-Bro Jaktvårdskrets. Alljakt- och
viltvårdsverksamhet skall ske med hänsyn till att området är ett :friluftsområde.

1.7 Byggnader och anläggningar för friluftsliv
Två parkeringsplatser och två badplatser finns i området. Personer med rörelsehinder kan köra
bilen ner till Mälarens strand till en separat parkeringsplats vid den östra badplatsen. Inom
området finns ett vindskydd med eldstad som uppfördes under 1980-talet. Vindskyddet
renoverades 2007 och under samma år uppfördes ett nytt grillhus i lärk anpassat för
rörelsehindrade och en ny sittbänk i lärk som också är anpassad för rörelsehindrade. En
grillplats som också renoverades under 2007 finns i närheten av den östra badplatsen. Sopställ
finns vid badplatserna. Ett TC anpassat för rörelsehindrade finns under sommartid i närheten
av grillhuset och den separata parkeringsplatsen.
Upplands-Bro kommun är väghållare av Frölundavägen, varför underhåll och plogning under
vintern sköts genom kommunens entreprenörer.
Det finns flera stigar som går genom reservatet, bland annat löper Upplands-Broleden genom
området. Genom att komplettera leden med ytterligare en strövstig på 2,5 km, kan besökaren
se mer av området och på så sätt få ett högre upplevelsevärde samt att den fysiska aktiviteten
:främjas.

1.8 Källförteckning
1. Ingemar, Tord. 1966. Naturvårdsinventering av Upplands-Bro kommun.
2. Balfors et al. 1989. Översiktlig naturinventering av Upplands-Bro kommun.
3. Region- och trafikplanekontoret. Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar.
10:2004.
4. Regeringens skrivelse 2001/02:173. En samlad naturvårdspolitik.
5. Skogssällskapet. Skogsbruksplan 1998 för Upplands-Bro kommun.
6. Skogssällskapet Skogsbruksplan 2010-2018 för Upplands-Bro kommun
7. Skogssällskapet. Synpunkter och ekonomisk värdering av Frölunda.
8. Länsstyrelsens yttrande 2006-03-31.
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9. Länsstyrelsens yttrande 2010-03-03

1. 9 Lantmäterikartor
Häradsekonomisk karta från 1859.

2 Plandel
2.1 Skötselområden med bevarandemål och skötselåtgärder
Området är indelat i sex skötselområden, se skötselplanekarta, bilaga 1.
I.
2.
3.
4.
5.
6.

Naturvårdsinriktat skogsbruk
Rekreationsinriktat skogsbruk
Lövskog
Bergsbranter utmed Mälaren
Bladvassområden
Vattenområden

Indelningen i skötselområden utgår från att områden med liknande markanvändning samlas
till ett skötselområde.
För varje skötselområde har bevarandemål preciseras för att kunna planera för, följa upp och
utvärdera om gynnsamt tillstånd har uppnåtts inom området. Gynnsamt tillstånd föreligger när
uppsatta bevarandemål nåtts. Bevarandemålen är formulerade på så sätt att de skall vara
uppföljningsbara.

2.2 Skötselområde 1: Naturvårdsinriktat skogsbruk
Beskrivning: Inom skötselområdet finns två områden med alsumpskog med visst inslag av
gran, där det norra områdets träd beräknas ha en ålder av 75 år. Dessa alträd står på socklar.
Det södra områdets träd beräknas vara 15 år och där finns ett mindre in�lag av tall förutom
gran. Den övriga skogen är olikåldrig, från 35 år till 150 år och· domineras överlag av-tall.
Marken är frisk till torr moränmark utanför alsumpskogen. Det går en ridstig genom skogen
och på vägen i skötselområdet.
Areal: 46 hektar varav ca 7,9 ha hällmarker och 1,0 ha alsumpskog
Bevarandevärden: Värdefull miljö för friluftsliv, djur och växter.
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• arealen barrskog är ca 37 hektar,
• andel barr- resp. lövträd skall inom en 15 års period vara 80 % barr- resp. 20 %
lövträd,
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åldersspridningen hos träden är ojämnt fördelad,
arealen alsumpskog 1,0 ha
andelen död ved skall 2015 uppgå till 5 skogskubikmeter per hektar.

Skötselåtgärder:
o
Skogen skall skötas på ett naturvårdsinriktat sätt. Röjningar/avverkningar skall ske på
så sätt att en blandning av han-- och lövträd erhålles enligt ovan. Vissa träd, såväl löv
som barrträd, skall ges förutsättningar att tillväxa och bli grova (s.k. evighetsträd).
0
Brukade ytor får ej vara kala. Skärm och/eller grupper av äldre träd lämnas generellt.
0
Bestånden tillåts blL9lil.<:åldriga_ge_nom_selektivaavverkningar-,-t..ex.-luckhuggning.
o
Naturlig föryngring eftersträvas.
0
Mängden död ved kan påverkas och ökas i den brukade skogen genom t.ex.
ringbarkning. Ek ska frihuggas så att trädet kan växa till och åldras. Träd som blåser
eller faller omkull skall fä ligga orörda och fö1multna. Om träd faller över vägar och
stigar kan trädet kapas upp så att framkomligheten inte försämras.
o
Skogsåtgärder skall ske på ton- eller tjälad mark för att undvika körskador.
o
Två områden (0,6 + 0,4 ha) med alsumpskog ska skötas så att inväxande gran
förhindras att ta över. I alsumpskogen tillförs skogen ett kontinuerligt tillskott av
döende träd och död ved.

2.3 Skötselområde 2: Rekreationsinriktat skogsbruk
Beskrivning: Strandområdet mellan reservatets östra gräns och badplatsen samt mellan den
västra badplatsen och norrut mot en udde utgörs av gammal tallskog på torr moränmark.
Tallarna beräknas vara mellan I 00 - 135 år gamla. Det förekommer ett mindre gran- och
lövinslag i detta strandområde. Skogen mellan udden och reservatets norra gräns är en
blandskog på frisk moränmark. Träden beräknas vara mellan 50 - 75 år gamla.
Areal: 26 hektar varav ca 2,1 ha hällmarker
Bevarandevärden: Värdefull miljö för friluftsliv, djur och växter.
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
o Arealen blandskog är ca 24 hektar.
Skötselåtgärder:
o Om träd faller över stigar ska trädet kapas upp och läggas på lämplig plats inom
skötselområdet så att framkomligheten inte försämras.
0
Ädellövträd ska vid behov friställas. Nedtagna skuggande träd läggs på lämplig plats
inom skötselområdet.
o
Mängden död ved kan påverkas och ökas i den brukade skogen genom t.ex.
ringbarkning. Träd som blåser eller faller omkull skall fä ligga orörda och förmultna
under förutsättningar att framkomligheten inte försämras.
0
Skogen skall generellt få åldras Viss siktröjning i skogen närmast stranden kan göras
vid utvalda platser. Gran längs stränder kan i viss utsträckning avverkas.
o
Skogsåtgärder skall ske på ton- eller tjälad mark för att undvika körskador.
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2.4 Skötselområde 3: Björkskog
Beskrivning: Området domineras av björkträd som beräknas vara ca 50 år gamla som står på
frisk moränmark.
Areal: 1 hektar
Bevarandevärden: Värdefull björkskog för fåglar och växter.
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• arealen björkskog inom området är 1 hektar,
• björk skall ha goda förutsättningar att åldras till grova träd,
• åldersspridningen hos björk är jämnt fördelad.
Skötselåtgärder:
1.
Röjningar/gallringar i träd och buskskiktet så att björkskogen inte växer igen med
gran/tall.
2.
Träd som blåser eller faller omkull ska ta ligga orörda och förmultna.

2.5 Skötselområde 4: Bergbranter utmed Mälaren
Beskrivning: Solexponerade berghällar med lavar, ljung och martallar.
Areal: 0,5 hektar
Bevarandevärden: Värdefull miljö för värmeälskande kärlväxter, ormbunkar, mossor, lavar
och insekter.
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• Arealen solexponerad bergsbrant är 0,5 hektar,
• Unga barrträd som expanderar ut på berget hålls efter.
Skötselåtgärder:
1. Unga barrträd som vandrar in på den övre delen av bergsbranterna röjs successivt i syfte
att fä fram solexponerade bergsytor. Gran som får fotfäste utmed stranden tas bort.

2.6 Skötselområde 5: Bladvassområden
Beskrivning: Sammanhängande områden med bladvass och bredkaveldun.
Areal: 1,0 hektar
Bevarandevärden: Viktigt område för rastande vassfaglar och fisk.
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
• Arealen bladvass inom området är 1,0 hektar
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Skötselåtgärder:
1. Inga åtgärder.

2. 7 Skötselområde 6: Öppna vattenområden
Areal: Cirka 132 hektar
. �evarandevärden: Vattenområcle för vattenväxter, fis_k_o_chfö.dosökande sjöraglar.
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
o
Området skall förbli måttligt störd av båttrafik så att inte förhållandena för
undervattensvegetationen försämras.
Skötselåtgärder:
1. Inga skötselåtgärder för närvarande.

2.8 Friluftsliv
Bevarandevärden: Genom informationsåtgärder ska området göras mer lättillgängligt, utan
att påverkan blir negativ på växt- och djurliv. I reservatet måste hund vara kopplad mellan den
1 mars och den 20 augusti med tanke djurliv och besökare. Under vintertid tillåts okopplade
hundar under förntsättning att hundförare/ägare har absolut lydnad över sina hundar. Om
konflikter skulle orsakas av okontrollerade lösspringande hundar ska kommunen kunna införa
kopplingstvång året runt i reservatsföreskrifterna. Leder och stigar ska främja
naturupplevelser och bidra till folkhälsomålsområdet fysisk aktivitet. De naturliga
förutsättningarna för friluftsliv skall vara styrande för områdets nyttjande. Området skall
kunna användas som studieobjekt för grundskola, studiecirklar etc.
Bevarandemål:
o
Fyra natu1Teservatstavlor med beskrivning av området finns utplacerade.
o
Vägskylt från allmän väg skall finnas vid korsningen 3901 och 3903.
o
Ca 2,5 km vandringsled (Upplands-Broleden) löper genom området. Vandringsleden
skall vara väl uppmärkt och fri från hinder.
o Ca 2,5 km strövstig som går i en slinga genom området. Stigen ska vara väl uppmärkt
och fri från hinder.
o
Två välskötta badplatser.
o Två välskötta parkeringsplatser varav en separat för rörelsehindrade.
o Ett välskött grillhus anpassat för rörelsehindrade, ett välskött vindskydd med eldstad
samt två välskötta grillplatser med bänkar.
o Vid grillplatserna finns ved.
o Vid badplatserna finns två välskötta sopställ.
o De anvisade ridstigarna ska vara väl uppmärkta och fria från hinder.
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Skötselåtgärder:
1. Naturreservatsskyltar tas fram. På skyltarna anges områdets bevarandevärden, varför
det är skyddat och vilka föreskrifter som gäller, vem som är ansvarig för förvaltningen
samt en karta med områdets gränser samt stigar och leder inom området. Skyltarna
sätts upp på fyra platser inom reservatet.
2. Anvisade ridstigar sköts av Lennartsnäshalvöns Ridstigsförening genom separat
skötselprogram.
3. Uppmärkning av strövstig på 2,5 km som går på befintlig vandringsled och ridstig.
4. Vid korsningen 3901 och 3903 skyltas med svart-vit skylt med texten naturreservat.
5. Upplands-Broleden går genom naturreservatet. Ledens underhåll sköts via separat
skötselprogram.
6. Grillhus, vindskydd och grillplatser underhålles.
7. Vedförråd placeras ut vid grillplatserna.
8. Befintliga parkeringsplatser underhålles.
9. Befintliga badplatser sköts och kontrolleras.
10. Sopställ ska finnas vid parkerings- och badplatser.

2.9 Miljöanpassning av förvaltningen av naturreservatet
Miljöanpassning av förvaltningen av området kan t.ex. ske genom följande åtgärder:
• Använd tryckimpregnerat virke i så liten utsträckning som möjligt inom reservatet.
Använd istället senvuxen furu, senvuxen lärk eller ek,
• Använd alkylatbensin till motorsågar.

2.10

Jakt, fiske och viltvård

Jakt skall bedrivas enligt gällande jaktlagstiftning. Allmänheten har rätt att fiska från land
med met- och spinnspö. Fågelholkar bör sättas upp i området.

2.11

Uppföljning av skötselåtgärder

Förvaltaren svarar för dokumentation av vilka skötselåtgärder som genomförts och när de
genomförts under året.

2.12

Uppföljning av bevarandemål

Området har inventerats under 2008 på uppdrag av Skogssällskapet i samband med arbetet
med den nya skogsbruksplanen för 2009 - 2018. Alsumpskogens mossflora bör inventeras.
Upplands-Bro kommun svarar för årlig uppföljning av bevarandemål för:
• Samtliga anordningar för friluftsliv.
Upplands-Bro kommun svarar för uppföljning vart sjätte år av bevarandemål för:
• Naturvårds- och rekreationsinriktat skogsbruk
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Parametrar och mått framgår av precise1ingarna av bevarandemålen.

2.13
Sammanfattning och prioritering av planerade
skötselåtgärder
Här nedan redovisas beräknade kostnader för olika skötselåtgärder och invigning.

-Skötselåtgärd

Naturvårdsinriktat
skogsbruk.
Rekreationsinriktat
skogsbruk
Iordningställande av
strövstil!; på 2,5 km,
Vägskylt från allmän
väg

Naturreservatsskyltar
A2, fyra stycken

När

Vär··

Enligt
Skötselområde I
skogsbruksplan
Enligt
Skötselområde 2
skogsbruks
plan och
vid behov
2010
Berörda
skötselområden
2010
Vägkorsning 3901
och 3903
2010

Skyltställ i lärk till
2010
naturreservatsskyltar,
fyra stycken
Vedförråd, två stycken 2010

Ny eldstad

2010

Bänkar, tre stycken

2010

Sopställ, ett

2010

Ny dragning av ridväg 2010
för Lennartsnäs säteris
ryttare som idag
använder delar av
tillfartsväg och del av
Uoolands-Broleden.

-·

Finansiering

Kostnad

Upplands-Bro
kommun

Ingår i ordinarie
skogsskcltsel

Upplands-Bro
kommun
Upplands-Bro
kommun

1 000 för material

Upplands-Bro
kommun

Upplands-Bro
Vid parkeringskommun
platser och där
Upplands-Broleden
går nordväst in
reservatet
Upplands-Bro
Se ovan
kommun
Vid den västra
badplatsen och
grillplatsen mellan
de norra uddarna
Vid den västra
badplatsen
Vid grillplats mellan
de norra uddarna
Den stora
parkerinf!:splatsen
Vid västra
reservatsgränsen

-

Ingår i ordinarie
skogsskötsel.

6 000 kr för två
kompletta skyltar.
15 000 kr
totalproduktion inklusive
tryck.

6 000 kr

Upplands-Bro
kommun

3 000 kr

Upplands-Bro
kommun
Upplands-Bro
kommun
Upplands-Bro
kommun
Upplands-Bro
kommun

6 000 kr
4 000 kr
l 500 kr
10 000 kr
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Invigning med guidade
vandringar på
Upplands-Broleden tiU
Frölunda.
Tipspromenad för barn
och vuxna inom
reservatet.
Vattenundersökningar
för barn. Inbjudan till
rörelsehindrade llir att
visa gjorda
anpassningar i
reservatet.
Uppföljning av
bevarandemål
Diverse skötselåtgärder
årligen, t.ex. röjning av
sly, tillsvn etc.

Augusti
2010

Större delen av
reservatet

Upplands-Bro
kommun

7 000 kr

Årligen

På aktuella platser
inom reservatet
Hela reservatet

Upplands-Bro
kommun
Upplands-Bro
kommun

Bekostas av kommunens
skötselmedel.
Bekostas av kommunens
skötselmedel.

Årligen

Kostnad för iordningställande av reservatet: 79 500 kronor och antalet dagsverken beräknas
bli femton stycken, därefter fyra dagsverken årligen.

2.14

Natu rvårdsförvaltni ng

Förvaltare för naturreservatet är Samhällsbyggnadsnämnden, Upplands-Bro kommun.
Förvaltaren är huvudman för skötseln och den som har ansvar för att genomföra
skötselåtgärder enligt fastställd skötselplan.

2.15

Tillsyn

Tillsynsmyndighet för reservatet är Bygg- och miljönämnden, Upplands-Bro kommun.

2.16

Begrepp och förkortningar

Nedan följer definitioner av vissa begrepp som används i samband med områdesskydd och
skötsel av skyddade områden enligt miljöbalken och förordningen om områdesskydd (FOM).
Bevarandemål - anger den kvalitet och kvantitet som ett bevarandevärde ska ha för att
gynnsamt tillstånd ska anses föreligga. Bevarandemålen ska vara relevanta, realistiska,
preciserade i tid och rum samt mätbara.
Förvaltare - den som har huvudansvaret för upphandling och genomförande av de
skötselåtgärder som framgår av skötselplanen. Syftet med att ha en förvaltare är att
sakägare och allmänhet ska veta vem som är ansvarig för de aktuella åtgärderna.
Gynnsamt tillstånd - Gynnsamt tillstånd föreligger i ett område när de uppsatta
bevarandemålen nåtts. Begreppet används på objektnivå, medan begreppet "Gynnsam
bevarandestatus" är tillämpbart på biogeografisk nivå.
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Markslag - ett område mark med över tiden likartad markanvändning. I detta sammanhang
skiljer vi på markslagenjordbruksmark (fördelat på åker, äng, naturbetesmark och
kultiverad betesmark), skogsmark (fördelat på skog med begränsad skötsel, fri
utveckling eller plockhuggning), våtmark (som inte ärjordbruksmark eller skog), vatten
(marina och limniska) och fjäll.
Naturreservat- ett mark- eller vattenområde som skyddats enligt 7 kap 4 § Miljöbalken i
syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose
behov av områden för friluftslivet eller skydda, återställa eller nyskapa värdefulla
natunniljöer

·---- ----

Skötselområde - en eller flera geografiskt avgränsade ytor som tillsammans i en skötselplan
ska ha likartad skötsel. En underindelning av skötselområden kan göras.

Skötselplan - långsiktig plan för skötsel av ett skyddat område, där planen innehåller
preciserade bevarandevärden, bevarandemål, skötselåtgärder samt rutiner för
dokumentation och uppföljning.
Uppföljning - ger svar på frågan om uppställda bevarandemål har uppnåtts för berört
naturreservat. Uppföljning av naturreservat förutsätter att preciserade bevarandemål har
lagts fast för de bevarandevärden som ska bevaras i det skyddade området.
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BILAGA 5
2010-04-16

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen
Maria Elfström

Dnr 10/2044

Sam rådsredogörelse 2010 för bildande av naturreservat
Frölunda på ctel av fastigheten Frölunda._6_:_5__
Samrådsperioden varade mellan 2010-02-24 och 2010-03-10. Ett tidigare
förslag till föresla·ifter och skötselplan har remitterats under 2006 som har
beaktats.
Vid samrådstidens slut hade följande skrivelser inkommit:
Inkomna skrivelser

Datum

Synpunkter

1. Riksantikvarieämbetet
2. Länsstvrelsen

2010-03-02

Inga

2010-03-03

Ja

3. Friluftsfrämiandet
4. Siöfartsverket
5. Luftfartsverket
6. LeifTenfält
7. Lennartsnäs säteri och
Förvaltnings AB
Lennartnäs
8. Lantmäteriet

2010-03-03

Ja
Ja

9. Frölunda-Aspvik säted
10. Fiskeriverket

2010-03-04

Synpunkter
tillgodosedda

-

Ja
Ja
-

2010-02-09

Ja
Inga

-

2010-03-09

Ja

Delvis

2010-03-10

Ja

Ja

2010-03-10

Ja

Delvis

2010-03-10

Ja

2010-03-09

-

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen anser att ett större vattenområde bör ingå i reservatet, förslagsvis
fram till Broknapparnas naturreservat. I beslutsavsnittet ger Länsstyrelsen
förslag till relevanta förändringar angående ändringar av beslutet samt annan
fonnulering gällande förvaltning i naturvårdshänseende.
Förvaltningens kommentarer

Förvaltningen avser att utöka vattenområde i reservatet enligt Länsstyrelsens
förslag. Förslagen till förändringar i föreslaiftema konnner att genomföras.
Korta relevanta beslaivningar för skötselområdena kommer att läggas till.

1(3)

Sida 2

Friluftsfrämjandet, lokalavdelningen Kungsängen - Bro
Friluftsfrämjandet skriver att det är glädjande att arbetet med reservatet
återupptagits och har inga anmärkningar mot skötselföreskrifterna. Däremot
anser de att det är olämpligt att den föreslagna strövstigen på 3 km ska
sammanfalla med en ridstig för att ingen besökare ska behöva avstå från en
uppleveJserik promenad på grund av allergi eller rädsla.
Förvaltningens kommentarer
Förvaltningen väljer att dra om strövstigen så att den inte ska gå på samma led
som ridstigen. Nytt förslag är att den kommer gå närmare vattnet och endast
korsa ridstigarna när slingan vänder tillbaka mot parkeringen igen där den ska
börja.
Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har inget att erinra mot bildningen av reservatet så länge det inte
påverkar sjöfartens tillgänglighet till farleden 921B.
Förvaltningens kommentarer
Reservatsbildningen påverkar inte farleden 921B.
Luftfartsverket
Luftfiutsverket har i princip inget att erinra mot bildandet av naturreservatet
under förutsättning att detta inte efterföljs av krav på inrättande av tyst område
och skriver att området överflygs idag av plan som ska landa på Arlandas bana
OlL.
Förvaltningens kommentarer
Synpunkten föranleder ingen ändring.
Lennartsnäs säteri och Förvaltnings AB Lennartnäs
Lennartsnäs säteri har i egen regi utvecklat ett stort ridvägsnät parallellt med
ridstigsföreningen. Tre av dessa vägar mynnar i anslutning till reservatet. De
önskar att Lennartsnäshalvöns ryttare f'ar fortsatt tillgång till dessa. De ställer
sig frågande till att reglerna för hur reservatet ska användas av allmänheten
behöver vara strängare än allemansrätten.
Förvaltningens kommentarer:
Enligt karta från Lennmtsnäs säteri utnyttjas tillfartsvägen från parkeringen ner
till den östra grillplatsen för ridning då en ridväg ansluter vid badplatsen.
Tillfm1svägen används av gående och cyklister som vill komma ner till den
badplatsen.
Förvaltningen finner att det kan uppstå konflikter mellan ryttare och fordon,
fotgängare samt cyklister på tillfartsvägen. Den del av Upplands-Broleden inom
reservatet som ryttarna använder är delvis av karaktären mjuk skogsstig som
ska undvikas enligt allemansrätten. Därför föreslår förvaltningen en ny
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sträckning av ridvägen vid reservatets gräns för att inte tidning ska ske utanför
de anvisade ridstigarna som idag går över marker som inte är speciellt känsliga
för slitage. Kommunen åtar sig att utföra den nya ridvägen.
Allemansrätten tillåter ridning i stort sett överallt utom över områden som lätt
kan skadas såsom ålcrar, planteringar och vallar samt annan ömtålig mark t ex
mjuka skogsstigar. Anledningen till att reservatsregler för ridning är strängare
än allemansrätten beror på att man vill undvika eller reglera markslitaget i ett
natuneservat----- - -Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten påpekar att det är viktigt att i skötselplanen klarlägga
vem som äger och sköter vägen fram till det blivande reservatet.
Förvaltningens kommentarer:
Synpunkten beaktas.
Frölunda-Aspvik säteri
Säteriets skrivelse är liksom yttrandet 2006 omfattande och huvuddragen tas
upp nedan. Om kommunen ska inrätta ett naturreservat är det bra att de tar
egen mark i anspråk men det skulle vara mer intressant att göra Lillsjön
Ömässjön till ett natmTeservat eftersom det är mer tillgängligt och mer
välbesökt än Frölunda. Förslaget till föreskrifter tar upp förbud att året runt
medföra okopplad hund (normalt kopplingstvång mellan 1 mars till den 20
augusti) och att inte ridning får ske utanför markerade ridstigar. Regelverket
försämrar alltså människors möjligheter till rekreation och friluftsliv. Säteriet
framhåller också att Frölundavägen är direkt gång- och cykelfientlig. Denna
brist borde ge särskild prioritet. Det är också viktigt att inte bara iståndsättandet
av reservatet finansieras utan att det även finns medel för fortsatt årlig skötsel.
Ett problem inom området är nedskräpning och ett förväntat besökstryck på
området kan öka nedskräpningen och då önskas mer hjälp av kommunen
eftersom säteriet och dess grannar har hjälpt kommunen genom att "jaga" iväg
nedskräpare.
Förvaltningens kommentarer:
Synpunkten om kopplingstvånget har beaktats. Där ridning kan orsaka
markskador t ex på mjuka skogsstigar ska sådan undvikas enligt allemansrätten.
De anvisade och markerade ridstigarna går på väg och över marker som inte är
speciellt känslig för slitaget. Med anvisade ridstigar kanaliseras också ridningen
från övriga besökare för att undvika konflikter. Förvaltningen delar synpunkten
att trafiksäkerheten kan förbättras. Kontinuerlig skötsel och god tillsyn ingår i
skötselplanen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Maria Elfström
Miljöingenjör

TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Löf
Planerare
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.Lof@upplands-bro.se
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Ändring av parkeringsbestämmelserna på
Östervägen och Ekhammarsvägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till ändring av
parkeringsbestämmelserna på Ekhammarsvägen (lokal trafikföreskrift
0139 2019:15) och Östervägen (lokal trafikföreskrift 0139 2019:17).
2. anta Lokala trafikföreskrifter avseende parkering och parkeringsförbud
på Ekhammarsvägen (lokal trafikföreskrift 0139 2019:16) och
Östervägen (lokal trafikföreskrift 0139 2019:18) och träda i kraft den 5
december 2019.
3. ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning
I november 2018 ändrades den avgiftsbelagda parkeringen på delar av
Östervägen och Ekhammarsvägen till att parkering endast är tillåten på ena
sidan av vägen och med ständigt parkeringsförbud under vintertid.
Det har medfört svårigheter för besökare till centrum och boende i området att
hitta parkeringsplatser samt ökat belastningen på gator där parkering är tillåten
utan avgift.
Tekniska avdelningen föreslår därför att parkeringsförbud införs en dag i
veckan mellan klockan 02:00 – 16:00 under tiden 15 oktober – 30 april på den
sidan som parkering är tillåten. Städning och snöröjning av hela gatan blir då
möjlig att utföra när gatan är fri från parkerade bilar.
De lokala trafikföreskrifterna föreslås träda i kraft den 5 december 2019.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2019



Lokal trafikföreskrift om parkering på Ekhammarsvägen, daterad 8
november 2019
Lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera fordon på
Ekhammarsvägen, daterad 8 november 2019
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Lokal trafikföreskrift om parkering på Östervägen, daterad 8 november
2019
Lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera fordon på Östervägen,
daterad 8 november 2019

Ärendet
I november 2018 ändrades den avgiftsbelagda parkeringen på delar av
Östervägen och Ekhammarsvägen till att parkering endast är tillåten på ena
sidan av vägen och med ständigt parkeringsförbud under vintertid.
Det har medfört svårigheter för besökare till centrum och boende i området att
hitta parkeringsplatser samt ökat belastningen på gator där parkering är tillåten
utan avgift.
Tekniska avdelningen föreslår därför att ständigt parkeringsförbud införs en
dag i veckan mellan klockan 02:00 – 16:00 under tiden 15 oktober – 30 april på
den sidan som parkering är tillåten. Städning och snöröjning av hela gatan blir
då möjlig att utföra när gatan är fri från parkerade bilar.
De lokala trafikföreskrifterna föreslås träda i kraft den 5 december 2019 och ha
följande lydelser.
På Ekhammarsvägens nordöstra sida mellan Gamla Landsvägen och
Bergvägen får fordon parkeras mot avgift. Parkering är dock förbjuden onsdag
mellan klockan 02:00 – 16:00 under tiden 15 oktober – 30 april. Avgiften är 2
kronor per timme. Avgiftstiden är vardagar utom vardag före sön- och helgdag
mellan klockan 08 – 18. Avgiften behöver inte erläggas av rörelsehindrad med
parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) eller
utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera.
På Östervägens östra sida mellan vändplatsen och Gamla Landsvägen får
fordon parkeras mot avgift. Parkering är dock förbjuden onsdag mellan
klockan 02:00 – 16:00 under tiden 15 oktober – 30 april. Avgiften är 5 kronor
per timme. Avgiftstiden är vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan
klockan 08 – 18. Avgiften behöver inte erläggas av rörelsehindrad med
parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) eller
utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera.
På Ekhammarsvägens sydvästra sida mellan Bergvägen och Gamla
Landsvägen samt på Östervägens västra sida mellan Gamla Landsvägen och
vändplatsen får fordon inte parkeras.

Barnperspektiv
Minskad trafik påverkar miljön positivt för barns hälsa. Framkomliga och rena
gator är till gagn för alla kommuninvånare.
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Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Tf Tekniskchef

Therese Eriksson
Enhetschef

Bilaga
1. Lokal trafikföreskrift om parkering på Ekhammarsvägen, daterad 8
november 2019 (LTF 0139 2019:15)
2. Lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera fordon på
Ekhammarsvägen, daterad 8 november 2019 (LTF 0139 2019:16)
3. Lokal trafikföreskrift om parkering på Östervägen, daterad 8 november
2019 (LTF 0139 2019:17)
4. Lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera fordon på Östervägen,
daterad 8 november 2019 (LTF 0139 2019:18)
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LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Datum:

Ekhammarsvägen
2019-11-08

0139 2019:15
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Ekhammarsvägen;
beslutade den .
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Ekhammarsvägens östra sida mellan Gamla Landsvägen och Bergvägen på den sträckan som
markerats på kartan får fordon parkeras mot avgift.Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det
är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
2 § Parkering är dock förbjuden onsdag mellan klockan 02.00 – 16.00 under tiden 15 oktober – 30 april.
3 § Avgiften i 4 § är 2 kronor per timme.
4 § Avgift ska betalas för parkering enligt 1 §. Avgiftsplikten gäller vardagar utom vardag före sön- och
helgdag mellan klockan 08.00 – 18.00.
5 § Avgiften behöver inte erläggas av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) eller rörelsehindrad med utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt
att parkera.
Denna författning träder i kraft den 5 december 2019 då Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter
(0139 2017 : 31) om parkering på Ekhammarsvägen ska upphöra att gälla.

Markus Sköld, Ordförande
Tekniska nämnden

Andrea Löf, handläggare

Kontrolldatum: 2019-11-08

Ekhammarsvägen

Kontrolldatum: 2019-11-08

Ekhammarsvägen

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Datum:

Ekhammarsvägen
2019-11-08

0139 2019:16
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot att parkera fordon på Ekhammarsvägen;
beslutade den .
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
På Ekhammarsvägens sydvästra sida mellan Bergvägen och Gamla Landsvägen på den sträcka som
markerats på kartan får fordon inte parkeras.
Denna författning träder i kraft den 5 december 2019.

Markus Sköld, Ordförande
Tekniska nämnden

Andrea Löf, handläggare

Kontrolldatum: 2019-11-08

Ekhammarsvägen

Kontrolldatum: 2019-11-08

Ekhammarsvägen

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Datum:

Östervägen
2019-11-08

0139 2019:17
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Östervägen;
beslutade den .
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Östervägens östra sida mellan vändplatsen och Gamla Landsvägen på de sträckorna som markerats
på kartan får fordon parkeras mot avgift.Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet
att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
2 § Parkering är dock förbjuden onsdag mellan klockan 02.00 – 16.00 under tiden 15 oktober – 30 april.
3 § Avgiften i 1 § är 5 kronor per timme.
4 § Avgift ska betalas för parkering enligt 3 §. Avgiftsplikten gäller vardagar utom vardag före sön- och
helgdag mellan klockan 08.00 – 18.00.
5 § Avgiften behöver inte erläggas av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) eller rörelsehindrad med utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt
att parkera.
Denna författning träder i kraft den 5 december 2019 då lokala trafikföreskrifter (0139 2016 : 46) om
parkering på Östervägen ska upphöra att gälla.

Markus Sköld, Ordförande
Tekniska nämnden

Andrea Löf, handläggare

Kontrolldatum: 2019-11-08

Östervägen

Upplands-Bro

Kontrolldatum: 2019-11-08

Föreskriftsnr: 0139 2019:17

Östervägen

Kontrolldatum: 2019-11-08

Östervägen

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Datum:

Östervägen
2019-11-08

0139 2019:18
Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot att parkera fordon på Östervägen;
beslutade den .
Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
På Östervägens västra sida mellan Gamla Landsvägen och vändplatsen på de sträckorna som markerats på
kartan får fordon inte parkeras.
Denna författning träder i kraft den 5 december 2019.

Markus Sköld, Ordförande
Tekniska nämnden

Andrea Löf, handläggare

Kontrolldatum: 2019-11-08

Östervägen

