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TJÄNSTESKRIVELSE

Johanna Forsberg Malmsten
Översiktsplanerare
Enheten Samhällsutvecklingsprojekt

Datum

Vår beteckning

2022-07-28

KS 22/0357

Er beteckning

Samhällsbyggnadsutskottet

Johanna.ForsbergMalmsten@upplands -bro.se

Yttrande i samråd avseende ledningsflytt vid
Ryssviken
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
Att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 28 juli 2022 som
sitt eget och överlämna till Vattenfall Eldistribution.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
Att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Vattenfall planerar att bygga om del av befintlig 70 kV kraftledning på en
sträcka om cirka sex kilometer vid Ryssviken, norr om Bålsta. Drygt en
kilometer av den berörda sträckningen ligger i Upplands-Bro kommun. Syftet
med ombyggnationen är att anpassa Vattenfalls anläggningar för att möjliggöra
för Svenska kraftnät att bygga en ny 400 kV luftledning i det berörda stråket.
Med anledning av den föreslagna åtgärden bjuder Vattenfall in till
undersökningssamråd.
I samrådshandlingen presenteras två alternativa sträckningar, alternativ A och
alternativ B. Upplands-Bro kommun förordar alternativ B.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 28 juli 2022



Vattenfall Eldistributions samrådshandling, den 16 maj 2022



Upplands-Bro kommuns fördjupade överiktsplan för landsbygden, FÖP
2016, antagen i juni 2017.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga om del av befintlig 70 kV
kraftledning på en sträcka om cirka sex kilometer vid Ryssviken, norr om
Bålsta. Syftet med ombyggnationen är att anpassa Vattenfalls anläggningar för
att möjliggöra för Svenska kraftnät att bygga en ny 400 kV luftledning i det
berörda stråket.
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

103 Yttrande i samråd avseende ledningsflytt vid Ryssviken - KS 22/0357-4 Yttrande i samråd avseende ledningsflytt vid Ryssviken : Yttrande i samråd avseende ledningsflytt vid Ryssviken

Datum

Vår beteckning

2022-07-28

KS 22/0357

Med anledning av den föreslagna åtgärden bjuder Vattenfall in till
undersökningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådet omfattar berörda
myndigheter och markägare samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda
av verksamheter. Sista svarsdag är den 27 juni 2022, Upplands-Bro kommun
har dock beviljats förlängd svarstid till och med den 14 september 2022.
Två alternativ
I samrådshandlingen presenteras två alternativa sträckningar, alternativ A och
alternativ B, enligt kartan nedan.

Alternativ A (röd linje) följer den södra sidan av befintlig kraftledningsgata.
Alternativ B (blå linje) innebär i huvudsak en ombyggnation i samma
sträckning som för den befintliga luftledningen.
Upplands-Bro kommun berörs endast av en dryg kilometer av den berörda
sträckan i såväl alternativ A som alternativ B.
Konsekvenser av förslaget
I samrådsunderlaget presenteras de konsekvenser som förslaget väntas kunna
medföra. I valet av slutlig ledningssträcka kommer en sammanvägning av
påverkan på motstående intressen att utgöra grunden för Vattenfalls beslut.
Nedan följer en sammanfattning av de konsekvenser som presenteras i
samrådsunderlaget.
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Samhällsnytta, mark användning och planer

Anläggande av de nya ledningarna bidrar till samhällsnytta genom att en säker
elförsörjning kan bibehållas i regionen samt bidrar till att en
samhällsekonomiskt god lösning kan erhållas för elförsörjningen.
Ledningarna föreslås anläggas i anslutning till befintlig ledningsgata, och
bedöms därmed ha liten påverkan på markanvändningen. Detta gäller såväl
alternativ A som alternativ B.
Natur- och k ulturmiljö

Ledningssträckningen bedöms kunna projekteras så att påverkan på värdefulla
naturmiljöer begränsas.
Vid byggnation kommer placering av stolpar planeras för att minimera
påverkan på kulturhistoriska lämningar.
Friluftsliv och landsk apsbild

Påverkan på friluftslivet bedöms som liten och kommer framför allt vara
begränsad till anläggningstiden. När kraftledningen är byggd kommer
friluftslivet inte att påverkas nämnvärt.
Då både alternativ A och alternativ B följer befintligt ledningsstråk bedöms
den planerade åtgärden medföra små konsekvenser för landskapsbilden.
Boendemiljö och elek tromagnetisk a fält

Påverkan på boendemiljö bedöms som begränsad då ledningen planeras att
byggas parallellt med befintlig ledning.
Magnetfältsberäkningar för den aktuella ledningssträckan kommer att tas fram
som ett underlag till kommande miljökonsekvensbeskrivning.
Risk och säk erhet

För luftledningar finns väl reglerade säkerhetsföreskrifter för att minimera
riskerna för allmänheten. Planerat och kontinuerligt underhåll utgör bidrar
också till att minimera riskerna för allmänheten. Vidare har Vattenfall även
interna rutiner och bestämmelser för att minimera arbetsmiljörisker.
Hänsynsåtgärder
De utredda lokaliseringsalternativen har utformats för att i möjligaste mån
undvika eller minimera påverkan på kända naturmiljövärden, liksom på
markanvändning, boendemiljö, friluftsliv och landskapsbild.

Barnperspektiv
En kapacitetsstark och driftsäker elförsörjning är en viktig åtgärd för att
framtidssäkra infrastrukturen och är till gagn för kommunens verksamheter och
medborgare, vilket inkluderar barn. En god elinfrastruktur är även en viktig
förutsättning för att klara omställningen till en mer hållbar energikonsumtion.
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Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Tove Carlsson
Enhetschef

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande i samråd avseende
ledningsflytt vid Ryssviken, den 28 juli 2022
2. Vattenfalls inbjudan till samråd avseende ledningsflytt vid Ryssviken, den
23 maj 2022
Beslut sänds till


Vattenfall Eldistribution AB genom

, Norconsult AB:
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

>
den 23 maj 2022 09:08
Inbjudan till samråd avseende ledningsflytt vid Ryssviken
Följebrev Ombyggnation Ryssviken.pdf; Samrådsunderlag Ombyggnation
vid Ryssviken.pdf; Bilaga S1 Sträckningsalternativ.pdf; Bilaga S2
Riksintressen.pdf; Bilaga S3 Detaljkartor natur- och kulturvärden.pdf;
Sändlista remissinstanser myndigheter.pdf

Categories:

TA; JN29284080

Hej,
Översänder, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution, inbjudan till samråd avseende ombyggnation av
del av befintlig luftledning vid Ryssviken, i Håbo och Upplands-Bro kommuner, Uppsala och
Stockholms län.
Vänliga hälsningar,
Miljökonsult
Mob: +46 733136721
m

Norconsult AB
Hantverkargatan 5K, 112 21 Stockholm
Tel: +46 10 141 80 00
www.norconsult.se
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain
confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e -mail and destroy all
copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken
reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this
message or any attachment.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sila Sahin
Planarkitekt
Enheten Samhällsutvecklingsprojekt

Datum

Vår beteckning

2022-06-27

KS 22/0415

Er beteckning

Samhällsbyggnadsutskottet

Sila.Sahin@upplands-bro.se

Yttrande över förslag till detaljplan för Görvälns
kompletterande vattenverk fastigheten Vam 1:1
i Järfälla kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den
27 juni 2022 som sitt eget och överlämna det till Järfälla kommun.

Sammanfattning
Järfälla kommuns kommunstyrelse beslutade den 8 juni 2022 §3 att förslag till
detaljplan för Görvälns kompletterande vattenverk fastigheten Vam 1:1 sänds
ut för samråd enligt regler för utökat förfarande, Plan- och bygglagen
(2010:900), i lydelse efter 1 april 2020. Samhällsbyggnadskontoret har givits
tillfälle att yttra sig över samrådsförslaget.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett kompletterande
vattenverk invid Görvälns befintliga vattenverk för att möta det ökade behovet
av dricksvatten i Stockholmsregionen samt för att ta höjd för försämrad
råvattenkvalitet. Den nya bebyggelsen upptar cirka 50 000 m2 byggnadsarea
och innefattar byggnader för dricksvattenproduktion samt ett antal
sidobyggnader och funktioner för slamhantering, kontor, verkstäder samt eloch reservkraftbyggnad.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplan för Görvälns
kompletterande vattenverk fastigheten Vam 1:1, i Järfälla kommun och skrivit
förslag till yttrande, daterat den 9 augusti 2022. Samhällsbyggnadskontoret
ställer sig positiv till planförslaget, men bedömer att det finns möjlighet till
förbättringar gällande framställningen av mellankommunala intressen, främst
vad gäller naturmiljö, landskapsbild samt sociala värden.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår Samhällsbyggnadsutskottet att yttra sig
enligt detta förslag.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 27 juni 2022



Förslag till yttrande, den 9 augusti 2022



Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för Görvälns kompletterande
vattenverk fastigheten Vam 1:1

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Vår beteckning
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Ärendet
Järfälla kommuns kommunstyrelse beslutade den 8 juni 2022 §3 att förslag till
detaljplan för Görvälns kompletterande vattenverk fastigheten Vam 1:1 sänds
ut för samråd enligt regler för utökat förfarande, Plan- och bygglagen
(2010:900), i lydelse efter 1 april 2020. Samhällsbyggnadskontoret har givits
tillfälle att yttra sig över samrådsförslaget.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett kompletterande
vattenverk invid Görvälns befintliga vattenverk för att möta det ökade behovet
av dricksvatten i Stockholmsregionen samt för att ta höjd för försämrad
råvattenkvalitet. Den nya bebyggelsen upptar cirka 50 000 m2 byggnadsarea
och innefattar byggnader för dricksvattenproduktion samt ett antal
sidobyggnader och funktioner för slamhantering, kontor, verkstäder samt eloch reservkraftbyggnad.

Barnperspektiv
Planförslaget kommer säkerställa den livsviktiga tillgången till dricksvatten i
regionen för barn idag och i framtiden och vidare stärka regionens resiliens, för
kommande generationer. Planförslaget har också en positiv inverkan för
barnens möjlighet till rekreation och tillgång till natur då gångstigar och
tillgång till kulturvärden fortsatt kommer möjliggöras i området.
Planförslaget värnar om vattenförekomsten Mälaren-Görväln, vars omgivande
natur och stränder dels är ett populärt upplevelsevärde med stora kvaliteter för
barn, dels försörjer stora delar av regionen med livsviktigt dricksvatten – något
som måste bevaras för framtida generationer.

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Tove Carlsson
Enhetschef

Bilagor
1. Planbeskrivning - Förslag till detaljplan för Görvälns kompletterande
vattenverk, Fastigheten Vam 1:1
2. Plankarta - Förslag till detaljplan för Görvälns kompletterande
vattenverk, Fastigheten Vam 1:1
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Kommunstyrelsen, Järfälla kommun

Datum
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KS 22/0415
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Beskrivning av planförslaget
Delar av det befintliga vattenverket på Görväln anlades under 1940-talet. För att klara
regionens tillväxt och förbereda för möjlig försämring av råvattenkvalitet och ökade krav
på hälsosamt dricksvatten behöver Norrvatten utöka nuvarande vattenrening med ytterligare
rening och kapacitet för regionens behov till 2050. Vattenverket försörjer idag 14 kommuner i
norra Stockholmsregionen med dricksvatten.

Ny bebyggelse
Ett nytt vattenverk kommer att byggas ut intill det befintliga vattenverket. Innan det
kompletterande vattenverket är fullt utbyggt kommer samdrift att ske i befintligt och
kompletterande vattenverk. Efter att det kompletterande är fullt utbyggt kommer produktion
ske i det nya vattenverket.
Förutom byggnader för dricksvattenproduktion finns även ett antal sidobyggnader och
funktioner för slamhantering, kontor, verkstäder och el- och reservkraftbyggnad.

Figur 2: Bild som visar befintligt vattenverk till höger och det kompletterande vattenverkets volym i
grått mitt i bilden.

Gestaltning och arkitektur

Byggnaderna ska underordna sig naturen och landskapet. Det innebär att de anpassar
sig till och följer de naturliga höjderna på platsen samt smälter in och harmoniserar med
omgivningen. På avstånd avtecknar sig byggnadsvolymerna mot naturlandskapet utan att
någon volym sticker upp ovan trädsiluetten. Byggnaderna är placerade så att stora delar av
strandlinjen och vegetation ut mot Mälaren behålls, vilket minskar den visuella inverkan från
vattnet.
Det nya vattenverket ska samspela med vattnet, himlen och landskapet runt omkring.
Processen ska kunna avläsas i huvudbyggnadens gestaltning.
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Sockelvåningen utformas i betong vilket ger byggnaden en trygg grund att vila på. Betongen
kan varieras i form av en slät yta till att gjuta den i ett visst mönster eller form. Den övre
delen, ovanför sockeln, ges ett konstraterande uttryck med ett lätt material som för tankarna
till vatten och dess rörelse.

Kulturhistoriskt värdefull miljö
När det kompletterande vattenverket byggs ut behöver en kulturhistoriskt värdefull byggnad,
Torpet Vam/Lövholmen flyttas, som är en del i riksintresse för kulturmiljövården och den del i
riksintresse enligt 4 kap MB. Torpet flyttas förslagsvis till redan ianspråktagen mark på södra
delen av ön. Det är viktigt att byggnaden får vara kvar på ön, då det är den enda kvarvarande
byggnaden från tiden innan vattenverket byggdes på platsen. Ett antal fornlämningar ligger på
en plats där en av det nya vattenverkets byggnader placeras. De behöver därmed undersökas
och tas bort.

Gator och trafik
Det nya vattenverket innebär att en större yta behöver inhägnas, eftersom vattenverket är ett
skyddsobjekt. Det innebär i sin tur att en del av Vattenverksvägen som leder till bebyggelsen
söder om befintligt vattenverk behöver ges en något ny sträckning för att hamna utanför det
inhägnade området.
Det finns även en stig på öns östra sida som behöver ledas om för att ge allmänheten
tillgänglighet till Skäftingeholmen i norr.
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2. PLANBESTÄMMELSER
Nedan listas och förklaras de planbestämmelser som regleras på plankartan.

Användning av kvartersmark
E1

Vattenverk

Motiv till bestämmelsen:

Kvartersmarken i plankartan planläggs med en preciserad användningsbestämmelse för
vattenverk. Användningen syftar till att ge möjlighet för ett kompletterande vattenverk
inklusive sidofunktioner så som intagsbyggnad, slamhantering, transformatorstation, ställverk,
reservkraft, reservoar, personalutrymmen och verkstäder inom planområdet.
T

Trafik

Motiv till bestämmelsen:

Inom planområdet möjliggörs för en justering av anslutningsväg till vattenverket och till
öns södra delar via Lövholmsvägen. Området planläggs som område för trafik med syfte
att säkerställa åtkomst till befintliga bostadshus. Vägsträckan är inte allmänt tillgänglig för
biltrafik. Syftet med att lägga användningen utanför övrig kvartersmark är bland annat att
säkerställa logistiken i anslutning till vattenverkets grind. Vissa leveranser lämnas utanför
grinden och då behövs en vändzon. Utrymmet behövs även för de fordon som inväntar
tillstånd att köra in på området för att inte förhindra trafik som antingen ska in på området
eller vidare längs Lövholmsvägen. Att ytan trots det allmännyttiga ändamålet ändå föreslås
planläggas som kvartersmark beror på att ön är i privat ägo och att vattenverket är en
samhällsviktig verksamhet som har ett förstärkt skydd.

Vattenområde
W

Vattenområde

Motiv till bestämmelsen:

Vattenområdet väster om vattenverket planläggs som öppet vatten med mindre anläggningar
där karaktären av öppet vatten avses bibehållas. Ledningar får anläggas.
Gränsen i vattnet följer i huvudsak gränsen för vattentäktzonen vid befintligt vattenverk.
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Begränsningar av markens bebyggande

ö1

Marken får inte förses med byggnad

ö2

Marken får inte bebyggas

ö3

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Motiv till bestämmelserna:

Bestämmelserna som reglerar begränsning av markens utnyttjande reglerar var byggnation
får uppföras. För mark som inte bedömts lämplig att uppföra byggnader på tillämpas två
olika egenskapsbestämmelser. Inom område där byggnad inte får uppföras (ö1) får stödmurar,
staket, tekniska anläggningar för dag- och släckvattenhantering, ledningar och kulvertar
anläggas.
Inom område som inte får bebyggas (ö2) får inga stödmurar och staket anläggas. Detta område
kompletteras även med bestämmelse om utökat marklov för fällning av träd och ändringar av
markens höjdläge.
Höjd på byggnadsverk

h1

Högsta nockhöjd är 25 meter över angivet nollplan. Utöver
angiven nockhöjd får 10 procent av byggnadsarean uppföras till
en högsta totalhöjd om 35 meter över angivet nollplan.

h2

Högsta nockhöjd är 21 meter över angivet nollplan. Utöver
angiven nockhöjd får 100 m2 av byggnadsarean uppföras till en
högsta totalhöjd om 25 meter över angivet nollplan.

h3

Högsta nockhöjd och totalhöjd är 16 meter över angivet
nollplan.

h4

Högsta nockhöjd och totalhöjd är 21 meter över angivet
nollplan.

Motiv till bestämmelserna:

Detaljplanen reglerar separata nockhöjder för att säkerställa att bebyggelsen utformas
med varierande höjder och därmed minimera den upplevda skalan. Högsta totalhöjd på
vattenverket (h1) är angiven för att möjliggöra uppstickande delar med fasta tekniska
anläggningar så som inbyggda silos, cisterner och annan fristående processutrustning. Högsta
nockhöjd för lågreservoaren (h2) är anpassad för att inte överstiga högsta höjd på marken öster
om planområdet, uppstickande delar över denna höjd begränsas till totalt 100 kvadratmeter.
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Markens anordnande och vegetation

n1

Träd får endast fällas efter utlåtande från biologisk expertis om
det är sjukt, skadat eller utgör en säkerhetsrisk. Försiktighet ska
iakttas vid markarbeten intill trädens rötter.

n2

Stödmur utöver 1 meter får inte anordnas.

Motiv till bestämmelserna:

Skyddsvärda träd och särskilt skyddsvärda träd omfattas av bestämmelser med syfte att bevara
träden. Det bedöms vara viktigt för områdets gestaltning att träd bevaras eller återplanteras i
så stor utsträckning som möjligt. Bestämmelsen om att vegetation ska finnas kvar kombineras
med bestämmelse om marklovplikt för trädfällning (a1). Avverkning av särskilt skyddsvärda
träd ska även alltid anmälas för samråd till Länsstyrelsen.
Syftet med bestämmelsen n1 att styra stödmurens utformning så att dess höjd bryts ner mot
omgivande naturmark.
Skydd mot störningar

m1

Översvämningsbar yta alternativt anläggning för magasinering
och rening av dagvatten får anordnas

m2

Dike för skyfallshantering får anläggas

m3

Byggnadsdelar och grundkonstruktion under +2.7 meter över
nollplanet ska utföras med vattentät konstruktion.

m4

Kompressorer ska utföras inbyggda

Motiv till bestämmelserna:

Egenskapsbestämmelsen m1 syftar till att ge möjlighet för passande dagvattenhantering
inom planområdet. I dagvatten- och skyfallsutredning (WSP, 2022) visas en möjlig väg
framåt och vilka volymer som behöver omhändertas baserat på beräkning av det förslag som
utredningen grundas på. Ett annat väl motiverat förslag på hantering av dagvatten kan tillåta
andra volymer än det som finns i dagvatten- och skyfallsutredningen. Egenskapsbestämmelse
om lägsta grundläggningsnivå syftar till att förhindra skador på byggnader till följd av
översvämning och följer Länsstyrelsens riktlinjer för Mälaren.
Egenskapsbestämmelsen m3 syftar till att uppnå ljuddämpande eﬀekt vid lastning och lossning
(WSP, 2022).
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Utforming

f1

Fasadmaterial på de fasader som vetter mot vattnet får inte vara
högreflekterande

f2

Byggnad ska i huvudsak uppföras med vegetationsklätt tak.

f3

30 % av byggnaderna inom egenskapsområdet ska uppföras med
vegetationsklätt tak

Koppar, bly och zink får inte finnas som oskyddade ytor utomhus
Motiv till bestämmelserna:

Utformningsbestämmelserna syftar till att reglera de bärande gestaltningsidéerna. För att inte
orsaka störningar för båttrafik och bebyggelse ut mot vattnet finns en bestämmelse om att
fasadmaterialen inte får vara högreflekterande. Fönster får uppföras utan avskärmning eller
reflektionsskydd.
De vegetationsklädda taken bedöms dels vara viktig ur ett gestaltningsperspektiv, men
bestämmelsen syftar även till att säkerställa att den vegetation som försvinner i och med
exploateringen ersätts och kompenseras. Gröna tak är således viktigt att säkerställa. Eventuell
nödvändig teknisk utrustning behöver inte utformas med vegetationsklätt tak.
Syftet med att inte tillåta koppar, bly och zink på oskyddade ytor utomhus är att minska risk
för att metaller påverkar slutrecipienten Mälaren.

Utnyttjandegrad

e1

Största byggnadsarea är 32 000 m2.

e2

Största byggnadsarea är 8 000 m2.

e3

Största byggnadsarea är 1 700 m2.

e4

Största byggnadsarea är 7 000 m2.

e5

Största byggnadsarea är 2 300 m2.

Motiv till bestämmelserna:

Egenskapsbestämmelserna för byggnationens omfattning syftar till att reglera kvarterets
utbredning samtidigt som ett visst mått att flexibilitet i byggrätten ges. Egenskapsgränserna
för kvarteret är relativt generösa för att inte låsa fotavtrycket i detta skede.
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Administrativa bestämmelser
Ändrad lovplikt

a1

Marklov krävs för trädfällning av träd med stamdiameter över
25 cm på en höjd av cirka 1 meter över mark

a2

Marklov krävs även för ändringar av markens höjdläge som
understiger 0,5 m

Motiv till bestämmelserna:

Syftar till att i samband med marklov motivera varför åtgärd på träd eller marknivåer krävs
inom aktuellt område.

Upphävande av strandskydd (på land)

a3

Strandskyddet är upphävt

Upphävande av strandskydd (i vatten)

a4

Strandskyddet är upphävt

Motiv till bestämmelserna:

Syftet med bestämmelserna är att upphäva strandskyddet på land och i vatten. Att så stort
område i vattnet upphävs är för att inte genom en för snäv avgränsning precisera var
ledningar kommer att placeras. Detta för att skapa flexibilitet i genomförandeskedet samt att
ledningsdragningen är en samhällsviktig verksamhet som har ett förstärkt skydd.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter att
genomförandetiden gått ut fortsätter detaljplanen att gälla. Kommunen har dock därefter
möjlighet att ändra eller upphäva planen, utan att outnyttjade rättigheter behöver beaktas.
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3. KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan
Detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, varför
en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen
(2010:900) är nödvändig och en miljökonsekvensbeskivning har därmed upprättats.
Kommunen kom i undersökning om betydande miljöpåverkan fram till att följande aspekter
behöver utredas och beskrivas:
• Riksintressen för kommunikationer, kulturmiljövård samt kust, turism och friluftsliv
• Skyddade områden avseende vattenskyddsområde, strandskydd och ESKO
• Naturvärden
• Kulturvärden och fornlämningar
• Rekreationsvärden
• Markmiljö avseende markföroreningar och geoteknik
• Buller
• Miljökvalitetsnormer för vatten
• Transport och hantering av farliga ämnen
• Risk för ökad nederbörd och förändrade vattenflöden
I avgränsningssamrådet instämde Länsstyrelsen i kommunens avgränsning av miljöaspekter,
men kompletterade med råd om formalia och råd inför kommande planering avseende risk för
översvämning och geotekniska risker.

Sammanfattning

Figur 4: Tabell som visar planförslagets och
nollalternativets påverkan på olika miljöaspekter
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Grön infrastruktur påverkas negativt då spridningssambanden försvagas när värdefulla
livsmiljöer för rödlistade arter försvinner. Ingen större barriäreﬀekt uppstår dock eftersom
stora delar av Skäftingeholmen och Lövholmen lämnas obebyggda. Spridningssamband kan
påverkas negativt genom kumulativa eﬀekter då andra värdefulla naturområden exploateras.
Dagvatten

Efter föreslagen dagvattenrening uppnås alla riktvärden som finns i Järfälla kommuns
riktlinjer för dagvattenhantering. Samtliga mängder och halter för ämnena minskar efter
rening, jämfört med innan exploatering. Därtill tillkommer en förbättrad hantering av
lakvatten från slamhantering efter exploatering. Påverkan av planförslagets genomförande
bedöms med föreslagna åtgärder vara lite positiv, vilket innebär små-märkbara positiva
konsekvenser om länshållningsvatten hanteras med lämplig rening innan det når recipient.

Figur 6: Tabell som visar föroreningshalter före och efter rening
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Figur 7: Tabell som visar föroreningsmängder före och efter rening

Miljökvalitetsnormer för vatten

Planområdets dagvattenhantering riskerar inte äventyra att miljökvalitetsnormer kan uppnås
i vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Det är extra väsentligt att rena dagvattnet från
planområdet till en god nivå eftersom exploateringen planeras ske väldigt nära råvattenintaget
till vattenverket. Utgångspunkten är att detaljplanen och planerad anläggning inte får försämra
en enskild parameter. I samband med byggnationen föreslås dagvattenrening av ytligt
avrinnande vatten samt förbättrad hantering av lakvatten från slamhantering. Järfälla kommun
har riktvärden för vilka halter av specifika ämnen som får släppas ut i Mälaren. Samltliga
mängder och halter av dessa ämnen minskar efter dagvattenrening, jämfört med idag, och blir
lägre än riktvärdena.
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Totalfosfor bedöms inte riskera sänkt kemisk status, eftersom halterna i dagvattnet beräknas
minska och förväntas ge en minskad påverkan på vattenförekomsten. För resterande ämnen,
som saknar bakgrundshalter, så bedöms halterna i dagvattnet så låga och utspädningen
så stor att påverkan på halten i vattenförekomsten är försumbar för möjligheten att följa
miljökvalitetsnormerna.
Påverkan på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna bedöms som försumbar. Planerad
utbyggnad kommer påverka den lokala hydromorflogin marginellt genom minskat svämplan
och närområde samt genom att uppta bottenyta som utgör grunda områden. Påverkan är
lokal och ingreppet är litet. Sett till hela vattenförekomsten innebär förändringarna en
försumbar påverkan på parametrar som exempelvis närområde och svämplan. Påverkan på
vattenvegetationen bedöms bli liten och tillfällig varpå ingen försämring bedöms uppstå.
Påverkan till följd av grumling av förorenade sediment bedöms på grund av regler inom
vattenskyddsområdet vara liten.
Sammantaget bedöms inte den planerade utbyggnaden medföra en sådan förändring eller
försämring på vattenkvalitén avseende hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som avses i 5 kap.
4 § miljöbalken att verksamheten inte kan tillåtas.
Genom att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att minimera risk för spridning av föroreningar
från sediment och jord bedöms påverkan bli liten negativ. Konsekvenserna bedöms bli små
negativa i detta skede.
Miljökvalitetsnormer för luft

Enligt information på SLB analys överskrids ingen av miljökvalitetsnormerna för luft i
dagsläget. Trafikmängderna beräknas inte öka i någon större utsträckning. Detaljplanens
genomförande innebär inte att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
Klimatanpassning och översvämning

En skyfallsutredning (WSP 2022) är genomförd som visar att delar av området översvämmas
vid högt vattenstånd. Planområdet kan även påverkas av havsnivåhöjningen. Efter 2200
beräknas havsnivån stiga mellan 2–4 meter. Eftersom det inte finns någon långsiktig
strategi för att hantera kommande havsnivåhöjningar rekommenderar Länsstyrelserna vid
Mälaren en lägsta grundläggningsnivå på + 2,7 meter över nollplanet. Den nya bebyggelsen
är klimatanpassad genom att den ska anläggas över denna nivå. Tillgängligheten till
planområdet påverkas inte av vattenhöjningen. Ett nytt vattenverk som är bättre anpassat
till klimatförändringar ger mycket positiva konsekvenser för regionens resiliens och
klimatanpassning.
Riksintressen

I planområdets närhet finns ett flertal riksintressen (Mälaren och dess öar enligt 4 kap MB,
kulturmiljö, luftfart, yrkesfiske och vattenförsörjning.)
Konsekvenserna för riksintresset för vattenförsörjning bedöms bli mycket positiva.
Inget av riksintressena luftfart eller yrkesfiske bedöms påverkas påtagligt.
Genomförandet av planförslaget minskar tillgången till natur- och friluftsområden i viss
utsträckning då cirka 5 hektar naturmark blir otillgängligt. Möjligheten att röra sig till och
från den norra delen av ön, som bedöms vara den som mest nyttjas för friluftsliv, kommer
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att försämras något. En stig försvinner och en stig flyttas och kommer hamna närmare
anläggningen. Buller under byggskedet kommer att påverka upplevelsen negativt under
byggtiden. På lång sikt kan buller vid lastning och lossning vara högre än i dagsläget,
men med inbyggda kompressorer kommer bullernivåerna vara lägre än Naturvårdsverkets
rekommendationer för rekreationsområden.
Konsekvenserna för upplevelsevärdena i och kring området kommer att påverkas av det
nya vattenverkets storlek och volym. Det nya kompletterande vattenverket kommer till
stor del vara frilagd mot Mälaren. Störst påverkan bedöms vara från vattenområdet och
Allmansholmarna i Upplands-Bro kommun. Utifrån framtagna fotomontage bedöms delar
av det kompletterande vattenverket bli synligt från Görvälnsbadet. Från Väntholmen i Ekerö
kommun, bedöms främst det befintliga verket vara synligt. Lövholmen och dess skogsområde
döljer till stor det det kompletterande verket från söder.
Riksintresset för kulturmiljön påverkas något negativt då torpet Vam/Lövholmen flyttas från
sin ursprungliga plats. Då torpet ändå kan vara kvar på ön, påverkas ”Herrgårdslandskapet
och dess omgivningar” något negativt men i liten utsträckning.
Konsekvenserna för naturvärdena på Skäftingeholmen blir mycket negativa. I ett större
landskapsperspektiv kommer landskapssambanden försvagas, men inte i någon högre grad.
Riksintresset enligt 4 kap påverkas negativt men då påverkan är i en liten del av riksintresset
bedöms påverkan inte vara påtaglig. Dricksvattenförsörjningen vid vattenverket är dock en
anläggning som behövs för totalförsvaret, vilket får innebära påtaglig skada inom riksintresse
enligt 4 kap.
Kulturmiljö

Riksintresset för kulturmiljön påverkas något negativt då torpet Vam/Lövholmen flyttas
från sin ursprungliga plats. Då torpet ändå kan vara kvar på ön, påverkas riksintresse för
kulturmiljö något negativt men i liten utsträckning.
Två fornlämningar behöver tas bort för att ge plats åt det kompletterande vattenverket, vilket
även det påverkar kulturmiljön negativt.
Rekreationsvärden

Genomförandet av planförslaget minskar tillgången till natur- och friluftsområden i viss
utsträckning då cirka 5 hektar naturmark blir otillgängligt. Möjligheten att röra sig till och
från den norra delen av ön, som bedöms vara den som mest nyttjas för friluftsliv, kommer
att försämras något då en stig försvinner och en stig flyttas och kommer hamna närmare
anläggningen. Buller under byggskedet kommer att påverka upplevelsen negativt under
byggtiden. På lång sikt kan buller vid lastning och lossning vara högre än i dagsläget, men
med inbyggda kompressorer kommer bullernivåerna vara lägre än de rekommendationer
Naturvårdsverket har för rekreationsområden.
De nya byggnaderna kommer delvis att påverka rekrationsvärdena på Skäftingholmen i norr.
Särskilt i närheten av det nya vattenverket. Längre norrut på ön, där spontana grillplatser
och badklippor finns, kommer dock de nya byggnaderna vara väl avskärmade av befintlig,
kvarvarande vegetation.
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Figur 8: Befintligt och kompletterande vattenverk sett ifrån Allmansöarna i Upplands-Bro kommun

Figur 9: Befintligt och kompletterande vattenverk sett ifrån Väntholmen i Ekerö kommun

Figur 10: Kompletterande vattenverk sett ifrån Görvälnbadet i Järfälla kommun
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4. GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat
plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan
ska fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor som
rör fastighetsbildning, vägar, VA-anläggningar med mera regleras således genom respektive
speciallag.

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Kommunen genom samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för upprättande av detaljplan
med tillhörande handlingar. Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning
vid granskning av lov och anmälan. Avtal och överenskommelser upprättas mellan
kommunen, byggherrar, markägare och ledningsägare m.fl. Lantmäterimyndigheten ansvarar
för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder på fastighetsägarens initiativ och bekostnad.
Kommunen ansvarar för anläggande, drift, och skötsel av allmän platsmark. Ledningsägarna
ansvarar för utbyggnad av respektive nät för fjärrvärme, el, tele etc samt de omläggningar
som krävs för planens genomförande. Nedläggning av nya ledningar i allmänna gator ska
samordnas med kommunens utbyggnad av dessa. Byggherren ansvarar för bebyggelse och
anläggningar, drift och skötsel av dessa på kvartersmark.

Avtal
Plankostnadsavtal har upprättats mellan Järfälla kommun och byggherren. Intentionsavtal
är tecknat mellan Järfälla kommun och byggherren. Exploateringsavtal ska upprättas mellan
kommunen och byggherren vilket ska reglera villkoren för genomförandet av det nya
vattenverket i enlighet med detaljplanen. Exploateringsavtalet ska godkännas och antas senast
i samband med att detaljplanen antas.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Byggherren är markägare till all mark och vatten inom detaljplanen.

Servitut, ledningsrätt och andra fastighetsrättsliga avtal
Inom planområdet finns tre servitut för befintlig kraftledning; 01-IM5-29/1122.1, 01-IM531/245.1 samt 01-IM5-58/4325.1. Denna kraftledning måste flyttas och därmed ska servituten
justeras.
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Ekonomiska frågor
Kostnaden för framtagande av detaljplanen finansieras av byggherren genom
plankostnadsavtal med kommunen.
Byggherren ansvarar för samtliga kostnader inom kvartersmark. Om- och utbyggnader
av allmänna anläggningar och infrastruktur, oavsett huvudman, som är en konsekvens av
byggherren exploatering bekostas av byggherren.
Kompensationsåtgärder som för detaljplanen kan komma att bli nödvändiga för att uppfylla
allmänhetens tillgänglighet bekostas av byggherren.
Byggherren ansvasrar för och bekostar flytten av befintlig kraftledning i samråd med
huvudman för kraftledningen.

Tekniska frågor och utförande
Utbyggnadsordning
Norrvattens kompletterande vattenverk byggs ut successivt i takt med att dricksvattenbehovet
ökar samt livslängden på det befintliga verket minskar. Samdrift kommer att ske tills det nya
vattenverket är fullt utbyggt. Utbyggnadstakten anpassas mot prognosen för leveransbehovet
samt skicket på det befintliga vattenverket. En första etapp av utbyggnationen för
planförslaget förväntas vara klar 2030. Byggnaden av verket kommer vara indelad i flera
etapper och den sista planeras vara klar senast 2050.

Störningar
Under byggskedet kommer sannolikt mark både innanför och utanför planområdet att
tillfälligt tas i anspråk, både för uppställning av maskiner och material, och för temporära
körvägar. I samband med grundläggning och andra arbeten inom kvartersmark skall störningar
på omgivningen minimeras.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Efter att
genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla. Kommunen har dock därefter möjlighet
att ändra eller upphäva planen, utan att ej utnyttjade rättigheter behöver beaktas.
Byggstart planeras till 2023.
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRDJUPNINGAR
Plandata
Läge och areal
Planområdet är beläget i västra Järfälla på Lövholmen i Mälaren. Planområdet uppgår till 7,5
hektar.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar delar av fastigheten VAM 1:1 som ägs av kommunalförbundet
Norrvatten.

Strategiska planeringsunderlag
Riksintressen
Vattenverket ligger inom riksintresse för Mälaren med stränder och öar (Miljöbalken
kap 4) samt riksintresse för kulturmiljövård, yrkesfiske och dricksvattenförsörjning. I
riksintressen enligt 4 kap 2§ miljöbalken ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligthet av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får inte medföra att
områdenas natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Dessa krav måste vara uppfyllda för att
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön ska vara tillåtna. Förbudet mot påtaglig skada
eller övriga krav på förbud och hänsyn gäller inte om åtgärden avser: utveckling av befintliga
tätorter, utveckling av det lokala näringslivet, utförande av anläggningar som behövs för
totalförsvaret eller om det finns särskilda skäl, utvinning av riksintressanta fyndigheter av
ämnen material. Vattenverket är en anläggning som krävs för totalförsvaret.
De värden som finns i riksintresse för kulturmiljövården kopplat till herrgårdslandskapet
sammanfaller delvis med de värden som finns i ”Mälaren och dess öar”. De kulturhistoriska
värdena är kopplade till herrgårdsmiljöerna vilken består av några få nutida byggnader
där herrgårdarnas huvudbyggnader är synliga ifrån vattnet. Resterande omland utgörs av
herrgårdarnas omland i form av odlingsmarker och utmarker (skog). Kopplat till herrgårdarna
fanns även ett antal ekonomibyggnader och torp. De torp och husgrunder som finns kvar på
Skäftingeholmen och Lövholmen som var kopplade till Görvälns säteri och Viksjö gård är en
del i de kulturhistoriska värdena.
Naturvärdena på Skäftingeholmen och Lövholmen är en värdekärna med betydelse för
barrskogssamband och ädellövssambad. En stor del av värdet hänger ihop med de äldre tallar
och lövträd som finns i området. Barrskogssambandet är viktiga för många skogsfåglar t ex
tofsmes, talltita och svartmes. Ekmiljöer är oerhört artrika där minst 1500 arter är knutna
till trädslaget ek. I ekmiljöer finns även arter som livnär sig på buskar. Med den artrika
markflora som finns i ekmiljöer så tillhör ekmiljöerna de mest artrika vi har i Sverige och
Europa. Ädellövssambandet och ekarna har därmed mycket stor betydelse för den biologiska
mångfalden.
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Värdena för friluftslivet i och kring Skäftingeholmen och Lövholmen består av flera delar.
Flera värden kopplas till de öppna vattenytorna och utblicken över dem. De öppna ytorna
och vyerna som domineras av natur uppskattas även när man är på vattnet. Viktiga vypunkter
är från Gåseborg i söder, hela Upplandsleden samt vid Görvälnbadet. Stora delar av
Görvälnkilen är så kallade tysta områden, vilket har betydelse för friluftsvärdena.
På Skäftingeholmen och Lövholmen är värdena kopplade till skogsmiljöerna och utsikten
över vatten. Här finns en del grillplatser och möjlighet till att bada från klippor. Många tar en
promenad på öarna. Två promenadstigar leder ut på Skäftingeholmen.

Regional utvecklingsplan RUFS
Enligt Regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050, kommer befolkningen i
Norrvattens kommuner att öka från 700 000 personer år 2020 till mellan 900 000 och 1 200
000 personer år 2050. Det kommer i sin tur betyda att vattenförbrukningen kommer att stiga
utöver den kapacitet som finns i befintligt vattenverk.
En utveckling av planområdet bidrar till de mål som finns i regionplanen genom att: Bidra till
att skapa en resilient region genom att möjliggöra utökad dricksvattenkapacitet.

Översiktsplan
Översiktsplanen ”Järfälla - nu till 2030” för Järfälla kommun antogs av kommunfullmäktige
2014-06-02 och aktualitetsförklarades 2018-09-17. I översiktsplanen är planområdet utpekat
som ett område för verksamhet samt natur- och friluftsområde. Planförslaget bedöms
överenstämma med gällande översiktsplan.

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser
Området är inte planlagt sedan tidigare.

Strandskydd
Hela Skäftingeholmen omfattas av strandskydd. För att upphäva strandskyddet krävs särskilda
skäl enligt miljöbalken.
Med detaljplanen avses strandskyddet upphävas inom mark som avsätts för bebyggelse
(vattenverk) och inom vattenområde.
Kommunen anser att det föreligger särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom
områdensom i plankartan regleras med administrativ bestämmelse utifrån de särskilda skäl
som finns i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §.
Särskilt skäl - ianspråktagen mark och vatten

En del av planområdet är mark som redan idag används av bebyggelse för befintligt
vattenverk samt upplagsområden och slamhantering. Det har redan tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, dvs att trygga förutsättningarna
för allemansrättslig tillgång till strandområde respektive bevarande av goda livsvillkor för
djur- och växtlivet. Det vattenområde som omfattas av detaljplanen är det område som
omfattas av vattenskydd. Området anses sakna betydelse som rekreationsområde. Inte heller
innefattar området några höga naturvärden. Kommunen bedömer således att det område som
upphävandet avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften (se 7 kap. 18 c § 1 p.).
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Särskilt skäl – pågående verksamhet som behöver utvidgas

Inom det strandskyddade området behöver en redan pågående verksamhet för vattenverk
utvidgas. Området i fråga bedöms inte ha någon betydelse för strandskyddets syften.
Det särskilda skälet enligt 7 kap 18c§ punkt 4 (utvidgning av en redan pågående verksamhet)
är att vattenverket är ett civilt skyddsobjekt som ställer särskilda krav på byggnadenoch dess
lokalisering.
Särskilt skäl – verksamhet av allmän intresse

Utöver de särskilda skäl som anges ovan är vattenverket en anläggning som behövs för
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som dricksförsörjning är. Vattenförsörjning till
regionens invånare bedöms vara ett angeläget allmänt intresse, där den långsiktiga nyttan
väger tyngre än strandskyddsintresset.
Motivet till att det kompletterande vattenverket inte kan placeras på annan plats är att platsen
är synnerligen lämplig då det finns ett befintligt vattenverk med en färdig infrastruktur för att
distribuera vattnet ut på nätet. Här finns även vattenskyddsområde för Östra Mälaren, vilket
skyddar råvattenkvaliteten på platsen. Att etablera ett vattenverk på annan plats invid Mälaren
bedöms vara svårt med tanke på att vattenkvaliteten är sämre och stora delar har mer orörd
natur än vid redan befintligt verk. Växt- och djurlivet vid nuvarande intagsledning är redan
påverkat och det nya verket ger endast en liten påverkan.

Bebyggelse
Inom området finns Norrvattens befintliga vattenverk samt några mindre fritidshus.
Görvälnverket har idag en maximal kapacitet på 200.000 m3/dygn och Norrvatten
arbetar i nuläget med ett program för att kunna öka kapaciteten med ca. 10% i det
befintliga vattenverket. Det kommer enligt gällande förbrukningsprognos att kunna möta
kapacitetsbehovet fram till år 2030. Därefter behöver ytterligare kapacitet tillföras. Antal
anslutna till Norrvattens leveranssområde bedöms öka från närmare 700 000 personer idag till
mellan 900 000 och 1 200 000 personer år 2050.

Figur 13: Befintligt vattenverk
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Figur 14: Landskapet runt Lövholmen och Skäftingeholmen ligger i Mälarens öppna landskap.

Befintlig bebyggelse utgörs av vattenverket från 1929. Den ursprungliga delen uppfördes i en
stram, närmast funktionalistisk stil. Vattenverket har byggts om och byggts ut flera gånger.
Därutöver finns ett antal torp, fritidshus och personalbostäder i 1-2 våningar. Byggnaderna har
huvudsakligen träfasader i rött eller gult och tegeltak.

Landskapsbild
Området närmast vattenverket på Skäftingeholmen och fastlandet präglas av naturmark med
tät blandskog och varierad terräng. På ön finns ett antal höjdpartier som varierar mellan +20
-- +25 meter över nollplanet.
Området är synligt från farleden väster om planområdet där det går båttrafik som passerar
Skäftingeholmen med fri sikt mot verkets anläggningar. Verket är även synligt från omgivande
bebyggelse i Ekerö kommun samt Upplands-Bro kommun. Närmaste bostadshus i Järfälla
kommun med utsikt mot Skäftingeholmen ligger norr om båtklubben. Söder om båtklubben
ligger Hummelmora hage och Gåseborg, som nyttjas flitigt för rörligt frilutsliv. Norr om
Skäftingeholmen finns även Görvälnbadet.

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Fornlämningar
En arkeologisk undersökning har genomförts av Arkeologistik AB inom ett 20 hektar stort
område på fastigheten VAM 1:1. Vid undersökningen identifierades 14 objekt varav fyra
är utanför utredningsområdets gräns. De objekt som är inom utredningsområdet utgörs
av husgrunder, gränsmärken och byggfundament. Två lämningar konstaterades inte vara
kulturmiljölämningar.
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Två tidigare registrerade osäkra stensättningar finns L2017:9039 och L2017:9060.
Lämningen L2017:9039 bedöms utgöra en fornlämning. L 2017:9060 bedöms vara en möjlig
fornlämning.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
1926 bildades Hagalund, Stocksund och Sundbyberg ett vattenverksförbund, numera
Norrvatten. Samma år köptes en del av Skäftingeholmen för att man där skulle anlägga ett
vattenverk som stod klart 1929.
På Skäftingeholmen, Lövholmen och på den lilla ön Koﬀsan har det dock funnits äldre
bebyggelse. Kring 1650 fanns det enligt en karta två gårdar på ön, Norrgården (som hörde till
Görväln) och Södergården (som hörde till Viksjö). 1825 flyttas hemmanet Vam, i samband
med enskifte till Skäftingeholmen. Torpet Vam arrenderades ut som fiskarboställe. Det
kallades även Lövholmen.
Jordbruket upphörde kring 1950 och torpbebyggelsen på den norra delen av Skäftingeholmen
revs på 1950-talet. Husgrunder efter boningshus och ekonomibyggnader finns fortfarande
kvar. Det öppna odlingslandskapet kan fortfarande avläsas, även om viss igenväxning har
skett.
Torpet Vam/Lövholmen finns fortfarande kvar, och har adress Lövholmsvägen 2. Torpet
är välbevarat, även om det tilläggsisolerats och fönstren bytts ut. Fasaden har faluröd
locklistpanel med vita snickerier, sadeltaket är täckt med rött tegel. Det har en koppling till
Riksintresse för kulturmiljö och riskintresset enligt 4 kap MB Mälaren och dess öar då det
ingår i herrgårdsmiljöerna runt Mälaren och utgör ett kulturvärde.
Vattenverkets drift krävde ständig tillsyn samtidigt som läget ute på Skäftingeholmen var
isolerat, om man inte hade båt. Det fanns därför behov att ha personal lätt tillgänglig. Den
första personalbostaden uppfördes redan samma år som vattenverket stod klart. Ytterligare
en bostad byggdes invid den första några år senare. 1948 och 1949 söktes bygglov för två
i stort sett identiska villor. De var avsedda som tjänstebostäder för driftingenjör respektive
övermaskinist.
Torpet Vam/Lövholmen och personalbostäderna bör bevaras, då de har höga kulturvärden,
som helhet och individuellt. Byggnaderna visar Skäftingeholmens historia under olika epoker
och är sammantaget välbevarade.
Torpet Vam är en mycket god representant för ”den underliggande torpbebyggelsens bevarade
småskaliga karaktär och dess placering i landskapet”, vilket är en del av riksintresset för
kulturmiljövård och utgör ett kulturvärde i riksintresset ”Mälaren och dess öar”. Torpet är
det enda kvarvarande byggnaden på Skäftingeholmen från tiden före vattenverkets tillkomst,
dessutom Järfällas enda bevarade torp som ligger på en ö.
Ett antal alternativ har utretts gällande placering av vattenverkets nya byggnader.
Sammantaget har det bedömts att en flytt av torpet till den södra delen av ön, på redan
ianpsråktagen mark, är det bästa alternativet.
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Figur 15: Bild från 1950-talet på torpet Vam, även kallat Lövholmen. Bildkälla: Järfälla bildarkiv

Figur 16: Personalbostäder på södra delen av ön. Bildkälla: Järfälla bildarkiv
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Figur 17: Personalbostäder från 1920-talet intill befintligt vattenverk Bildkälla: Järfälla bildarkiv

Gator och trafik
Vattenverket nås via Vattenverksvägen, Hummelmoravägen och Viksjöleden.

Natur och rekreation
Mark och vegetation
Området karaktäriseras av kuperad terräng med höjdpartier med morän och berg i dagen.
Nedanför går dalgångar i nordvästlig-nordostlig riktning med lera. Marknivån inom
undersökningsområdet är som högst i den sydöstra delen, med ett höjdparti med berg med
marknivåer på ca +22 meter. Berget sluttar som kraftigast mot sydost till Vattenverksvägen,
med en marknivå på ca +3. Höjdpartiet fortsätter genom undersökningsområdet i nordvästlig
riktning och sluttar mot Mälaren i väster.

Naturvärden
I väster och öster utgörs området av strandområden. I den västra delen dominerar tall och i
öster lövträd. Den före detta betesmarken i söder präglas av träd, spärrgreninga tallar och grov
ek. Söder och norr om planområdet finns flera nyckelbiotoper, även de med värden kopplade
till barrskog.
Fastigheten ligger inom ett område som har pekats ut i Handlingsplan för grön infrastruktur
för dess betydelse för arter som är knutna till barrskog. Naturvärdena i området utgör en
värdekärna i den gröna infrastrukturen.
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En naturvärdesinventering har genomförts (Sweco 2022). Under inventeringen karterades nio
naturvärdesobjekt varav två har högt naturvärde, fem har påtagligt naturvärde och två har
visst naturvärde. I de två områden som har bedömts ha högt naturvärde är värdena knutna till
den stora mängd äldre tallar som finns. I områdena med äldre tallar förekommer det rikligt av
den rödlistade talltickan.
Generellt sett finns det områden med många olika blommande arter, vilket ger goda
förutsättningar för nektarsökande insekter och därmed även ett rikt fågelliv.
Inom planområdet har skyddsvärda träd mätts in. Cirka hundra träd av klass 1 och 2 har
identifierats.
Rödlistade arter och nyckelarter

I området finns ask, tallticka, svartöra och reliktbock som alla är rödlistade arter. En nyckelart,
art som många andra arter är beroende av, i området är sälg.
Skyddade arter

Alla fåglar är skyddade enligt
4§ artskyddsförordningen. I
samband med en fältinventering
noterades bland annat gröngöling,
större hackspett och gärdsmyg.
Gröngölingen är en prioriterad
art enligt Skogsstyrelsen. Vid
fältinventeringen upptäcktes
även en brungroda som inte
kunde artbestämmas. Ytterligare
inventeringar av fladdermöss,
fåglar samt grod- och kräldjur ska
utföras under våren och sommaren
2022. En utökad inventering av
skyddsvärda träd och naturvärden
kommer att utföras i den södra delen
av planområdet bakom ställverk och
torpet.

Figur 18: Naturinventering. Höga naturvärden finns i de röda områdena.
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Rekreation och friluftsliv
Fastigheten VAM 1:1 ingår i
Mälaren med öar och stränder enligt
4 kap. §§ 1 och 2 miljöbalken. Ön
används för rekreation och som
strövområde. Det är främst den
norra delen av ön som används för
rekreation och friluftsliv. Här finns
flera stigar och spontant anordnade
grillplatser vilket tyder på att
området har betydelse för det rörliga
friluftslivet.

Figur 19: På den norra delen av ön finns flera stigar och flera spontant anordnade grillplatser som
visar att området används för rekreation och friluftsliv.
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Geotekniska förhållanden
Markförhållanden
Planområdet består av berg, fyllning, sandig morän och glacial lera. Djupet till berg
varierar mellan ca 0,2–21 m under markytan över hela området. I den norra delen av
exploateringsområdet har sand, morän och berg påträﬀats. Sandens mäktighet varierar mellan
0–1 m, moränens mäktighet varierar mellan 0,2–3,5 m och berget ligger mellan 0,2–3,4 m
under markytan. Fyllnadsmassorna ligger på lera och friktionsjord över berg och varierar i
mäktighet mellan 2–10 m.

Förutsättningar för ras och skred
Inga stabilitetsproblem bedöms föreligga i undersökningsområdet med nuvarande
förhållanden. I nordvästra delen av området för fyllning består generellt de översta 4 metrarna
av sandigt lerigt grus. Genomsläpplighet i planområdet bedöms vara medelhög till hög. I den
norra dalgången bedöms leran som mycket sättningskänslig. Leran är normalkonsoliderad
eller konsoliderad för nuvarande mark- och grundvattenförhållanden. I vattnet i södra delen
av viken är stabilitetsförhållandena mycket dåliga, i norra delen av viken är det mindre lera
och bättre förhållanden för schakt/muddring. Leran är i hela undersökningsområdet både
sättningskänslig och har låga värden på odränerad skjuvhållfasthet. Schakt i lera kommer
därför att erfordra mycket flacka schaktslänter eller att leran förstärks för schakt.
Grundläggningen av konstruktioner kan utföras med plattor på packad sprängbotten eller på
packad fyllning ovan befintlig jord av morän på berg. Plattor eller fundament med höga laster
kan grundläggas på fast berg. Kaj- eller undervattenskonstruktioner kommer sannolikt behöva
grundläggas med pålar. Tätspont erfordras för grundläggning under Mälarens vattennivåer för
strandnära konstruktioner.

Grundvattennivå
I den norra dalgången visar grundvattenmätningar på en fri grundvattenyta 0,92–1,40 meter
under markyta i den lägre belägna terrängen, vilket motsvarar en grundvattennivå mellan
+0,25 och +0,78 inom området. I den norra delen av området visar grundvattenmätningar på
en fri grundvattenyta på ca 3 meter under markytan, vilket motsvarar en grundvattennivå runt
+1,24 inom området.
I den centrala delen av området visar grundvattenmätningar på en fri grundvattenyta 3,79–
4,24 meter under markytan, vilket motsvarar nivå mellan +0,65 och +1,19 m.
I södra området finns inga grundvattenrör installerade. Grundvattennivån i samtliga områden
varierar med årstid och nederbörd. Högre grundvattennivåer kan förväntas på vår och höst
samt lägre grundvattennivåer under sommar och vinter.

Hydrologiska förhållanden
Vattendrag och sjöar
Aktuellt område ligger i direkt anslutning till Mälaren. Mälaren har följande nivåer:
- Mälarens lägsta vattenstånd är +0,46
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- Mälarens medelvattennivå är +0,86
- Mälarens högsta vattenstånd är +1,422
Recipienten är Mälaren, inom den del av Mälaren som benämns Mälaren-Görväln.

Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer
Mälaren-Görväln är av vattenmyndigheten klassad som en ytvattenförekomst med fastställda
Miljökvalitetsnormer (VISS, 2021). Sjöns ekologiska status är idag god, och den bedöms inte
vara påverkad av vare sig övergödning eller försurning.
Mälaren-Görvälns kemiska status bedöms som Ej god. Förutom ämnena kvicksilver
och kvicksilverföreningar samt polybromerade difenyletrar (PBDE), så överskrids
halterna av kadmium och bly samt föreningar av dessa ämnen, samt av antracen och
tributyltennföreningar. Även en rad olika PAH:er har uppmätts i höga halter, men dessa
saknar fastställda gränsvärden. Tidsfrist gäller till år 2027 för att uppnå God kemisk status,
undantaget kvicksilver och kvicksilverföreningar samt polybromerade difenyletrar (PBDE).

Översvämning
SMHI har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppskattat
att framtida havsnivåer efter 2200 kan komma att stiga mellan 2–4 meter. I och med
ombyggnaden av Slussen i Stockholm kommer möjligheterna att reglera vattennivån i
Mälaren öka avsevärt. Prognostiserad ny vattennivå i Mälaren år 2200 är +2,7 m över
nollplanet.

Dagvattenhantering
Dagvattenledningarna finns inom upplagsområdet. De avvattnar området kring
slamhanteringen som släpper ut sitt vatten 37 meter från Mälaren. Dagvatten från övriga ytor
av upplaget antas avvattnas ytligt. Ett vägdike finns längs vägens norra sida och leder ut på
öns östra strand.

Figur 20: Bilden till vänster visar beräknat högsta flöde (BHF) och bilden till vänster visar ett klimatanpassat 100-årsflöde.
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makadammagasinet görs tät, likaså botten och väggar på biofilter. Om makadammagasinen
tas i anspråk för hantering av släckvatten behöver även magasinen anläggas täta. En
utredning för släckvattenhantering behöver tas fram för att säkerställa att dagvattensystemet,
skyfallshantering och släckvattenhanteringen fungerar tillsammans.
Föreslagna reningsåtgärder medför en generell minskning av både mängder och halter av
ämnen i dagvattnet som når recipienten jämfört med innan exploatering enligt Stormtac
beräkningar. Idag leds lakvatten från slamcentrifugering rakt ut i recipienten, urvattnat
slammaterial ligger öppet på grusplan. Hur slammet ska hanteras i framtiden är inte helt
fastställt men kommer ske under tak vilket ger en förbättring jämfört med nuläget.

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning. Bestämmelser
för t.ex. utformning och dimensionering finns i avfallsföreskrifterna med tillhörande
tillämpningsanvisningar.

El
Allmänna elledningar är utbyggda till området. Vattenverket kommer även att ha en egen eloch reservkaft.

Störningar och risker
Buller, vibrationer
WSP Akustik har utfört en industri- och trafikbullerutredning i samband med ny detaljplan
och expansion av verksamheten.
Utredningen redovisar tre olika scenarion för lossning av kemikalier inför framtida
verksamhetsbuller för den nya detaljplanen samt skillnaden mellan nulägets trafikbuller och
framtidens trafikbuller år 2050 med tillägg för verksamhetens transportökning på vägarna
Vattenverksvägen och Hummelmoravägen. Bullerutredningen baseras på en fullt utbyggd
anläggning år 2050. Rapporten utreder även lågfrekvent buller längs med dessa vägar.
Beräkningar visar på exponering av buller till närliggande bostäder och för området som
rekreationsområde.
Beräknade ljudnivåer av verksamhetsbuller till närliggande bostadsbebyggelse är oavsett
lossningsplats inom Naturvårdverkets riktlinjer.
Riktlinjer för friluftsområde och rekreationsområden beräknas inte överskridas i samband
med nuvarande lossning. På de nya lossningsplatserna beräknas däremot Naturvårdsverkets
riktlinjer överskridas på och runt omkring ön, utöver verksamhetens område. Med åtgärder i
form av en täckande och längre 5m hög bullerskyddskärm eller en inbyggd kompressor som
ersätter lastbilens kompressor beräknas ljudnivåer som klarar Naturvårdsverkets riktlinjer för
friluftsområde.
Vid beräkning av trafikbuller och transportökning med 4 fordonsrörelser per dag beräknas
både den ekvivalenta ljudnivån och den maximala ljudnivån bli oförändrad vid samtliga
fastigheter längs med Hummelmoravägen och Vattenverksvägen.
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Folkhälsomyndighetens riktlinjer enligt FoHMFS 2014:13 är inte lämpliga att tillämpa när
det gäller ljudnivåer från trafik. Riktlinjerna är framtagna för fasta installationer. Det är
dock osannolikt att ljudnivåbidraget från två transporter per dygn förbi Hummelmoravägen
kommer att ge överskridande av riktvärden för lågfrekvent buller inomhus, även under den
timme under dygnet då ljudnivån förväntas vara som högst.
Åtgärder och anpassningar

Inför upprättande av planförslaget har en bullerutredning gjorts och en bestämmelse om att
kompressorer ska utföras som inbyggda har införts på plankartan.

Risker från transporter med farligt gods
WSP har tagit fram en riskbedömning för transporter av fartligt gods. Den visar att
antalet transporter med farligt gods om ett nytt vattenverk ger upphov till är väldigt litet.
Exploateringen innebär ett mycket litet bidrag, och tillika acceptabelt, till den sammanvägda
risknivån och utbyggnaden bedöms inte påverka befintlig bebyggelse på ett påtagligt vis.

Risker för ras och skred
Det bedöms inte finnas några stabilitetsproblem, det vill säga risk för ras och skred, i
planområdet med nuvarande förhållanden. Klimatförändringar kan innebära risker för erosion
och sättningar som planförslaget tar hänsyn till genom att reglera lägsta grundläggningsnivå
utifrån Länsstyrelsens rekommendationer för Mälaren.

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning har genomförts av WSP. Föroreningar har påträﬀas
över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), men under
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Föroreningar med halter över KM
utgörs främst av PCB, men även PAH-H och alifater >C16-C35 förekommer över KM i
enstaka prov. Metaller påträﬀas, med något undantag, i halter under KM.
Föroreningshalter i grundvatten i fyllnadsjorden har inte kunnat undersökas i föreliggande
utredning på grund av låga grundvattennivåer.
Ytligt sediment (0–5 cm) har analyserats med avseende på innehåll av föroreningar och
organiskt material. Metaller förekommer i halter som är vanligt förekommande i svenska
sjösystem. I det undersökta sedimentet förekommer ställvis PCB och naftalen i höga och
mycket höga halter. PFOS-halter ligger i nivå med tidigare mätningar av PFOS i sediment i
vattenförekomsten Görväln. Det undersökta sedimentet innehåller höga halter av organiskt
material (>10 %) vilket kan försvåra ett eventuellt omhändertagande på land. I det fall
sediment muddras och omhändertas på land behöver muddermassorna avvattnas. Vid
planerade arbeten i berörda vattenområden ska skyddsåtgärder i form av grumlingsskydd
används, för att minimera uppgrumling och spridning av förorenade sediment utanför
arbetsområdet.
Det kan inte uteslutas att spridning av PCB sker från land- till vattenområden, då PCB-halter
över KM påträﬀas på land och höga halter av PCB påträﬀas i sediment utanför vattenverket.
Förorenad jord som bedöms kunna medföra eventuellt läckage till vattentäkten ska inte att
användas för återfyllnad. För att minska risken för spridning av föroreningar ska en mycket
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hög ambitionsnivå hållas gällande skyddsåtgärder i samband med byggskedet. Följande
skyddsåtgärder ska vidtas vid schakt- och saneringsarbeten:
• Sätta upp saneringsmål och sanera förorenad mark.
• Kontinuerlig provtagning av schaktmassor.
• Ursprung av massor som tillförs i området får inte vara från riskplatser.
• Avskärmningar ska utföras för att förhindra spridning av föroreningar till sanerade eller inte
förorenade områden.
• Transporter av schaktmassor ska vid behov ske med täckta och täta behållare.
Om förorenad jord kvarlämnas på området bör uppföljande undersökningar vidtas för att
utreda om PCB sprids från markområdet till närliggande vattenområden. Detta kan dels
göras genom förtätad provtagning av mark nära strandlinjen, dels genom att installera
grundvattenrör och mäta PCB i grundvatten som passerat genom fyllnadsmassorna.
En fastighetsägare är enligt miljöbalken 10 kap 11§ skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten
om en förorening på fastigheten upptäcks och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön. Eftersom halter överskrider nivåerna för mindre än ringa
risk måste en anmälan om avhjälpandeåtgärd (s.k. §28-anmälan) inlämnas till och godkännas
av tillsynsmyndigheten innan schaktarbeten utförs i områden där halter över MRR2 påträﬀas.

Skyfall
En simulering av ett 100-års regn med varaktighet 20 min (50 mm) har gjorts. Simulering
visar att två lågpunkter uppstår efter utbyggnad, en i den östra delen av planområdet och en
i den västra delen av planområdet. Vatten blir även stående längs med fasaden på planerad
byggnad i planområdets östra del. Avskärande diken föreslås för att hantera skyfallsvattnet.
En simulering av vattennivåhöjning i Mälaren har också genomförts. Delar av nya byggnader
hamnar under kommande vattennivåer i Mälaren. Utbyggnaden planeras dock höjas så att
lägsta nivån hamnar på minst +2,7 m.
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Figur 22: Simuleringen visar att vatten blir stående utefter fasaden vid bygganden i öster samt väster om planområdet. Detta hanteras genom avskärande diken.
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6. PLANERINGSUNDERLAG
Bilagor
Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bullerutredning, WSP, 2022-04-29
Dagvatten- och skyfallsutredning, WSP, 2022-05-10
Markmiljöteknisk undersökning, WSP, 2021-12-14
Markteknisk undersökningsrapport, WSP, 2021-12-03
PM Geoteknik, WSP, 2022-03-30
Hydromorfologisk påverkan, SWECO, 2022-04-06
Naturvärdesinventering land, SWECO, 2021
Naturvärdesinventering vatten, SWECO, 2021
Arkeologisk utredning, Arkeologistik AB, 2022-01-17
Riskbedömning transporter av farligt gods, WSP, 2022-03-02
Flyghinderanalys, Luftfartsverket, 2022-02-25
PM volymstudier, Liljewall, 2022-04-27

Källor
Tryckta källor
•
•
•
•

Järfälla översiktsplan, Järfälla - nu till 2030
Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050
Arkitekturpolicy för Järfälla kommun, 2022
Översvämningskartering och översiktlig konsekvensanalys Järfälla kommun, DHI, nov
2020

Otryckta källor
• Järfälla bildarkiv

7. MEDVERKANDE
Detaljplanen har upprättats av Järfälla kommuns samhällsbyggnadsavdelning i samarbete med
representanter från olika kommunala förvaltningar.

Ingela Isaksson

Sandra Westin

Planarkitekt

Planchef
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FÖRSLAG TILL BESLUT

Sila Sahin
Planarkitekt
Enheten Samhällsutvecklingsprojekt

Datum

Vår beteckning

2022-08-09

KS 22/0415

Er beteckning

Samhällsbyggnadsutskottet

Sila.Sahin@upplands-bro.se

Förslag till yttrande över förslag till detaljplan för
Görvälns kompletterande vattenverk fastigheten
Vam 1:1 i Järfälla kommun.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande
Samhällsbyggnadskontoret instämmer med Järfälla kommuns bedömning
gällande att planförslagets genomförande kan bidra till att mängder och halter
av förorenade ämnen kan minska i vattenförekomsten Mälaren-Görväln.
Vidare instämmer Samhällsbyggnadskontoret i bedömningen gällande att
planförslaget bidrar till att säkerställa dricksvattenförsörjningen för framtida
generationer i kommunalförbundet Norrvattens kommuner, som för regionen i
stort. Samhällsbyggnadskontoret ställer sig således positivt till planförslaget
som helhet.
Samhällsbyggnadskontoret ser dock ett antal förbättringspotentialer i
planförslagets framställning av mellankommunala intressen och önskar ett
antal förtydliganden i planhandlingarna och planförslaget som rör aspekterna
naturmiljö, naturvärden, landskapsbild samt konsekvenser för sociala värden,
inom och omkring planområdet.
Naturmiljö och naturvärden

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Gällande naturvärden och naturmiljö anges i planbeskrivningen att
planförslaget har ”en stor negativ påverkan på den lokala naturmiljön främst på
grund av att större delen av områdets yta och värdekärna skadas varaktigt,
vilket orsakar stora negativa konsekvenser lokalt”. Samhällsbyggnadskontoret
ser det som positivt att planområdets naturvärden till viss del skyddas och/eller
kompenseras för genom reglering i plankartan med hjälp av bestämmelser om
marklov, begränsning av markens utnyttjande, samt bestämmelse om
vegetationsbeklätt tak.
Samhällsbyggnadskontoret vill dock framhålla att det inte framgår i vilken grad
planförslaget kan komma att orsaka negativa konsekvenser för de ekologiska
samband som området ingår i. Planområdet ingår bland annat i Görvälnkilen
som är en grönstruktur av regionalt och mellankommunalt intresse samt det
mellankommunala riksintresset för de samlade natur och kulturvärdena för
Mälaren med öar och strandområden. Planhandlingarna bör redovisa
planförslagets sammanvägda påverkan på sin omgivning och de samband som
planområdet ingår i – finns exempelvis risk för kumulativa effekter eller
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irreversibla effekter på de ekologiska kopplingarna och hur kan detta i sådana
fall påverka omgivningen?
Landsk apsbild

Gällande landskapsbilden anges i planbeskrivningen att byggnaderna ska
”underordna sig naturen och landskapet”, vilket Samhällsbyggnadskontoret
menar är positivt, då det kompletterande vattenverket kommer bidra till en
markant skillnad från dagslägets utblick mot området från Allmansholmarna i
Upplands-Bro kommun, men även från omgivande kommuner så som Ekerö
kommun.
Samhällsbyggnadskontoret önskar en utförligare beskrivning kring hur
upplevelsevärdena inom och omkring området påverkas av den nya
bebyggelsens volym och storlek. Planbeskrivningen beskriver enbart att det
finns konsekvenser för upplevelsevärdena inom och omkring området och att
dessa kommer att påverkas av det nya vattenverket, men inte på vilket sätt –
finns risk för att upplevelsevärdena och kulturmiljövärdena i omkringliggande
kommuner försämras och vad innebär detta för människors upplevelse? Detta
blir även relevant ur ett kulturmiljöperspektiv, då området ingår i riksintresse
för kulturmiljövård för Görväln, vilket också är av mellankommunalt intresse.
Sociala värden

Samhällsbyggnadskontoret framhåller att planhandlingarna saknar resonemang
kring konsekvenser som planförslaget kan ha för de sociala värdena inom och
utanför planområdet. Exempel på detta är avsaknaden av resonemang kring
barnkonsekvenser och andra sociala konsekvenser samt resonemang kring
planförslagets påverkan på rekreations- eller kulturvärden och vad detta kan ha
för inverkan på människors upplevelse av området.

UPPLANDS-BRO KOMMUN

Fredrik Kjos (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Ida Texell
Kommundirektör
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TJÄNSTESKRIVELSE

Karin Svalfors
Samhällsplanerare
Plan- och exploateringsenheten
+46 8-581 691 94
karin.svalfors@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-07-01

KS 21/0477

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om utökad
kollektivtrafik i Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och håller med om att det
behövs utökad kollektivtrafik och kvartstrafik i Bro. Kommunen kommer
fortsätta att driva frågorna om kvartstrafik på pendeln till Bro och utveckling
av busstrafiken i dialog med Region Stockholm som ansvarar för
kollektivtrafiken och Trafikverket som ansvarar för järnvägsspåren.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Sammanfattning
Den 9 augusti 2021 inkom ett medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken
i Upplands-Bro kommun. Förslaget är att Upplands-Bro kommun tillsammans
med SL inför kvartstrafik för pendeln till Bro, samt bussar med fler avgångar i
timmen både mellan Bro och Kungsängens station och från Brunna. Detta för
att underlätta för alla som pendlar till skola och arbete.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslagsställaren skriver att kollektivtrafiken påverkar vardagen hela tiden och
konstaterar att det inte finns några andra alternativ än pendeltågen. Det finns
inga bussar som åker utanför Upplands-Bro kommun. Förslagsställaren menar
att halvtimmestrafiken är problematisk. Bussarna är ofta fulla, vid
bussförseningar missar man pendeln, och halvtimmestrafiken försvårar att
komma i tid.
Samhällsbyggnadskontoret håller med förslagsställaren om att det behövs
utökad kollektivtrafik och kvartstrafik i Bro. Det är en mycket viktig fråga som
lyfts i medborgarförslaget. Det är dock inte kommunen som ansvarar för
kollektivtrafiken. Kommunen lyfter ständigt behovet av tätare pendeltågstrafik
i olika kontakter med Region Stockholm (SL) som ansvarar för
pendeltågstrafiken, och med Trafikverket som ansvarar för själva
järnvägsspåren. Tyvärr är det inte bara att låta alla tåg i Kungsängen fortsätta
hela vägen till Bro och Bålsta. Det beror på kapaciteten i hela pendeltågs- och
järnvägssystemet.
Både Trafikverket och Region Stockholm (SL) är också medvetna om behovet
av tätare pendeltågstrafik i Bro och Bålsta, och redovisar behovet bland annat i
en så kallad åtgärdsvalsstudie om utveckling av pendeltågstrafiken i
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Stockholm. Trafikverket håller nu på att sätta igång en fördjupad
åtgärdsvalsstudie för Bro och Bålsta.
Kommunen kommer fortsätta att driva frågan om kvartstrafik på pendeln till
Bro, och att ha fortsatt dialog även om utveckling av busstrafiken.
Samhällsbyggnadskontoret anser att medborgarförslaget kan anses besvarat
med hänvisning till det arbete som pågår.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 juli 2022



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 oktober 2021



Medborgarförslag den 9 augusti 2021

Ärendet
Den 9 augusti 2021 inkom ett medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken
i Upplands-Bro kommun. Förslaget är att Upplands-Bro kommun tillsammans
med SL inför kvartstrafik för pendeln till Bro, samt bussar med fler avgångar i
timmen både mellan Bro och Kungsängens station och från Brunna. Detta för
att underlätta för alla som pendlar till skola och arbete.
Förslagsställaren skriver att kollektivtrafiken påverkar vardagen hela tiden.
Både ungdomar som ska till och från skolan och vuxna som pendlar till jobb
utanför Bro har det svårt. När tågen bara åker en gång varje halvtimme är
konsekvensen att man kommer för sent. Förslagsställaren konstaterar att det
inte finns några andra alternativ än pendeltågen. Det finns inga bussar som åker
utanför Upplands-Bro kommun. Förslagsställaren menar att
halvtimmestrafiken är problematisk. Bussarna är ofta fulla, vid bussförseningar
missar man pendeln, och halvtimmestrafiken försvårar att komma i tid.
Förslagsställaren avslutar med: ”Oavsett metod behövs en utökning i
kollektivtrafiken i Upplands-Bro! Vi behöver kvartstrafik här i Bro.”
Samhällsbyggnadskontorets kommentarer
Samhällsbyggnadskontoret håller med förslagsställaren om att det behövs
utökad kollektivtrafik och kvartstrafik i Bro. Det är en mycket viktig fråga som
lyfts i medborgarförslaget och kommunen är medveten om problemet med att
pendeltågen går så sällan i Bro, och även i Bålsta. Behovet av tätare
pendeltågstrafik är en fråga som kommunen driver i alla möjliga sammanhang.
Det är dock inte kommunen som ansvarar för kollektivtrafiken. Kommunen
lyfter ständigt behovet av tätare pendeltågstrafik i våra olika kontakter med
Region Stockholm (SL) som ansvarar för pendeltågstrafiken, och med
Trafikverket som ansvarar för själva järnvägsspåren.
Tyvärr är det inte bara att låta alla tåg i Kungsängen fortsätta hela vägen till
Bro och Bålsta. Det beror på kapaciteten i hela pendeltågs- och
järnvägssystemet, som förutom till pendeltåg dessutom ska räcka till regional-
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och fjärrtåg samt godståg. De extra pendeltågsavgångar som idag finns i Bro
går de tider då det har varit möjligt att klämma in dem.
Både Trafikverket och Region Stockholm (SL) är också medvetna om behovet
av tätare pendeltågstrafik i Bro och Bålsta. Behovet redovisas bland annat i en
så kallad åtgärdsvalsstudie om utveckling av pendeltågstrafiken i Stockholm:
Åtgärdsvalsstudie utveckling av pendeltågstrafiken i Stockholm : slutrapport
(diva-portal.org). Trafikverket håller nu på att sätta igång en fördjupad
åtgärdsvalsstudie om utvecklad spårburen kollektivtrafik till Bro och Bålsta.
Kommunen kommer att delta i den studien.
En gång om året skickar Kommunstyrelsen in sina synpunkter på
kollektivtrafiken i ett yttrande till Region Stockholm (SL). Synpunkterna
handlar om både busstrafik och pendeltågstrafik. I det senaste yttrandet,
beslutat av Kommunstyrelsen den 1 juni i år, står bland annat följande om
pendeltågstrafiken:
”… Pendeltågstrafiken till Bro behöver så fort som möjligt utökas från
halvtimmestrafik till kvartstrafik. Men som förbättring innan kvartstrafik är
möjlig är det fortfarande önskvärt om det går att förlänga ytterligare turer till
respektive från Bro, framförallt under rusningstid. Dagens låga turtäthet
innebär i praktiken risk för ökad restid. Om inte hela resan fungerar riskerar
man förseningar med konsekvensen längre total restid. Där turtätheten är låg,
som i Bro, blir då restidsförlängningen stor.
En väl fungerande pendeltågstrafik är ytterst angelägen för invånarna i
Upplands-Bro. Många är helt beroende av fungerande pendeltåg för sina
dagliga skol- och arbetsresor. Pendeltågen är i princip enda alternativet för
kollektivtrafikresor till platser utanför kommunen. Att förbättra
pendeltågstrafiken är därför en viktig hållbarhetsfråga. Om tågen går varje
kvart i Bro istället för varje halvtimme har stor betydelse för kollektivtrafikens
attraktivitet och människors livsvillkor. Kvartstrafik skulle underlätta
vardagslivet för många resenärer. Det skulle göra Bro bättre integrerat i
regionen. Och det skulle sannolikt påverka hur många som väljer tåget framför
bilen. Bro växer också kraftigt, framförallt söder om järnvägen där mer än
4 000 bostäder byggs och planeras. Antalet presumtiva pendeltågsresenärer
kommer sålunda att öka väsentligt….”
Även när det gäller busstrafiken har kommunen löpande dialog med Region
Stockholm (SL) och arbetar för att den ska bli så bra som möjligt.
Kommunen kommer fortsätta att driva frågan om kvartstrafik på pendeln till
Bro och att ha fortsatt dialog även om utveckling av busstrafiken.
Samhällsbyggnadskontoret anser att medborgarförslaget kan anses besvarat
med hänvisning till det arbete som pågår.
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Barnperspektiv
En väl utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för att barn på egen hand ska
kunna förflytta sig lite längre sträckor. För att barn och unga själva ska kunna
ta sig till skolan och olika platser på fritiden behövs både säkra gång- och
cykelvägar och bra kollektivtrafik. Högre turtäthet skulle förbättra
möjligheterna för barn och unga att själva ta sig till skola och fritidsaktiviteter.
Samhällsbyggnadskontoret

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Jonas Uebel
Chef Projekt- och
myndighetsavdelningen

Tove Carlsson
Chef Plan- och exploateringsenheten

Bilagor
1. Medborgarförslag den 9 augusti 2021
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 13 oktober 2021
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 117

2021-10-13

Medborgarförslag om utökad
kollektivtrafik i Upplands-Bro kommun
Dnr KS 21/0477

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Den 9 augusti 2021 inkom ett medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken
i Upplands-Bro kommun. Förslaget är att Upplands-Bro kommun tillsammans
med SL inför kvartstrafik för pendeln till Bro, samt att busstrafiken utökas med
fler avgångar i timmen. Detta för att underlätta för alla som pendlar till skola
samt arbete. Enligt förslagsställaren skulle en utökad kollektivtrafik underlätta
kommuninvånarnas vardag.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommit den 9 augusti 2021.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Samhällsbyggnadskontoret, Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Henric Carlson
Utvecklare/utredare
Enheten Stöd och utveckling
+46 8-581 691 31
henric.carlson@upplands -bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-08-09

KS 21/0594

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om en nattöppen
mack i Bro
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser det vara besvarat i
och med pågående detaljplanering på föreslagen plats.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att ordna en nattöppen mack vid trafikplats
Kockbacka sändes in till kommunen den 27 oktober 2021.
Samhällsbyggnadskontoret har redan i uppdrag att ta fram en detaljplan för
drivmedelsstation på den föreslagna platsen och inriktningen för detta uppdrag
är det samma som det som läggs fram i medborgarförslaget.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 augusti 2022



Medborgarförslag, inkommet den 27 oktober 2021

Ärendet
Ett medborgarförslag om att ordna en nattöppen mack vid trafikplats
Kockbacka sändes in till kommunen den 27 oktober 2021.
Samhällsbyggnadskontoret har redan i uppdrag att ta fram en detaljplan för en
drivmedelsstation på den föreslagna platsen. Huruvida en eventuell
drivmedelsstation kommer vara nattöppen eller ej är en kommunal fråga.

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutet har ingen påverkan på barn och ungas livssituation.
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Datum

Vår beteckning

2022-08-09

KS 21/0594

Thomas Lenell

Jonas Uebel

Samhällsbyggnadschef

Avdelningschef

Tove Carlsson
Chef Plan- och exploateringsenheten

Bilagor
1. Medborgarförslag, inkommet den 27 oktober 2021
Beslut sänds till
 Förslagsställaren

2 (2)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Elisabeth Claesson

2022-06-13

KS 19/0551

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Elisabeth.Claesson@upplands -bro.se

Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Fastställa föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808)
fastställs.
2. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift eller om
nedsättning eller eftersänkande av avgift.
3. Bygg- och miljönämnden har rätt att årligen räkna upp fasta avgifter
och timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på
SKR:s hemsida.
4. Föreskrift om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
ska gälla från och med 1 november 2022.

Sammanfattning

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Bygg- och miljönämnden fattade beslut gällande föreskrifter om avgifter för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område den 2 juni 2022.
I samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse framgår att Miljö- och
livsmedelsenheten under år 2022 har sett över kommunens föreskrifter om
avgift för Bygg- och miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Beslutsunderlaget innehåller förslag till föreskrifter om
avgift enligt miljöbalken. De föreslagna ändringarna följer Sveriges kommuner
och regioners rekommendationer för föreskrifter om avgift inom miljöbalkens
område. Föreskrift om avgift för tillsyn enligt miljöbalken har ändrats för att
vara kompatibel med protokollsutdrag KF §7-utredning av Rättviksmodellen
daterad 2021-02-17, punkt D i protokollsutdrag §268-Föreskrifter om avgift för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område daterad 2019-11-27 och
förändringen av §38 i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Miljö- och livsmedelsenheten föreslår att, i enlighet med tidigare
taxa, en delegation om att årligen räkna upp fasta avgifter och timtaxan med
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Datum

Vår beteckning

2022-06-13

KS 19/0551

Kommunledningskontoret
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för
Kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida.
Kommunledningskontoret kommentarer
Kommunledningskontoret ställe sig bakom samhällsbyggnadskontorets förslag
till beslut och har inga ytterligare synpunkter i ärendet.

Beslutsunderlag






Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 juni 2022 2022
Miljö- och livsmedelsenhetens tjänsteskrivelse den 10 maj 2022
Protokollsutdrag KF §7-utredning av Rättviksmodellen den 17 februari
2021
Punkt D i protokollsutdrag §268-Föreskrifter om avgift för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område den 27 november 2019
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §38

Barnperspektiv
Miljöarbete är väldigt viktigt för barnens livsmiljö eftersom det påverkar dem i
det dagliga livet på ett påtagligt sätt. För att arbetet ska kunna skötas på ett bra
och effektivt sätt krävs det att de har uppdaterade föreskrifter.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område
2. Kommenterad - Föreskrifter om avgift för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
3. Kommunfullmäktige beslut, protokoll §268 daterat 2019-11-27
Beslut sänds till
 Bygg- och miljönämnden
 Samhällsbyggnadskontoret

2 (2)
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Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) får en kommunfullmäktige meddela föreskrifter om
avgifter för prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom
denna balks tillämpningsområde.

Inledande bestämmelser
1§

Denna föreskrift gäller avgifter för Upplands-Bro kommuns kostnader för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad
gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd,
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark,
kemiska produkter och biotekniska organismer och varor, samt avfall och
producentansvar.
Utöver vad som anges i denna föreskrift kan ersättning till kommunen utgå bland annat
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25
kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2§

Avgift enligt denna föreskrift ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3§

Avgift enligt denna föreskrift tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämme lser
meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område
överklagas.
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Bygg- och
miljönämnden.

5§

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna
föreskrift, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som
behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Timavgift och timtaxa
6§

Avgiftsuttag sker
1. i förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstiden enligt
bilaga 1 (fast avgift),
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats i bilaga 2 (årlig tillsynsavgift),
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift), och
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4. enligt de andra grunder som anges i denna föreskrift.
7§

Vid tillämpning av denna föreskrift är timtaxa 1 280 kronor per hel timme
handläggningstid.

8§

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt
för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av
beslut.
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och
07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

9§

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
föreskrift antagna fasta avgifterna och timtaxa med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på
SKR:s hemsida i oktober månad.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som
antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i bilaga 1 eller i
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
11 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning
måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare
handläggningstiden.
12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av
sökanden.
13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en
ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas.
14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen
är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt
19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd.
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15 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som
anges i denna föreskrift.

Avgifter för anmälningsärenden
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av
fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i
bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i bilaga 1. Avgift
med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som anmälan avser.
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i
denna föreskrift.

Avgift för tillsyn
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig
avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2.
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter
som ska anmälas enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2.
20 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter som omfattar flera miljöfarliga
verksamheter enligt bilaga 2, ska full avgift betalas för den punkt som medför den
högsta avgiften med ett tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de
övriga verksamheterna.
21 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2.
22 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån
vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.
23 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till
verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte
krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.
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Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
24 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för
avhjälpande eller kostnader.
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov
25 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den
faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften
och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer
förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt 6 § och ska betalas i efterskott av
den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Avgift för tillsyn i övrigt
26 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxa eller enligt de grunder som i
övrigt anges i bilaga 1.
27 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten,
vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av
den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Nedsättning av avgift
28 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
denna föreskrift i ett enskilt fall sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande
29 § Betalning av avgift enligt denna föreskrift ska ske till Upplands-Bro kommun. Betalning
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
30 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får
verkställas enligt utsökningsbalken.
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
32 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till
länsstyrelsen.
____________
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Denna föreskrift träder i kraft den 1 november 2022 och ersätter tidigare Taxa för Bygg- och
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken fastställd den 27-11-2019 (UBKFS 2019:23).
Taxan tillämpas på ärenden som kommer in från och med den 1 november 2022. För ärenden
som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas då gällande taxa.
Bilagor
1.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

2.

Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

6
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Information om hur dokumentet ska tolkas:
Överstruken text – text som stått i den gamla taxan och som ska tas bort
Röd text – ny text som ska gälla
Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808) får en kommunfullmäktige meddela föreskrifter om
avgifter för prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom
denna balks tillämpningsområde.

Inledande bestämmelser
1§

Denna föreskrift gäller avgifter för Upplands-Bro kommuns kostnader för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad
gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd,
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark,
kemiska produkter och biotekniska organismer och varor, samt avfall och
producentansvar.
Utöver vad som anges i denna föreskrift kan ersättning till kommunen utgå bland annat
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25
kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2§

Avgift enligt denna föreskrift ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3§

Avgift enligt denna föreskrift tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämme lser
meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område
överklagas.
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Bygg- och
miljönämnden.

5§

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna
föreskrift, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som
behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Timavgift och timtaxa
6§

Avgiftsuttag sker
1. i förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstiden enligt
bilaga 1 (fast avgift),
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2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats i bilaga 2 (årlig tillsynsavgift),
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift), och
4. enligt de andra grunder som anges i denna föreskrift.
7§

Vid tillämpning av denna föreskrift är timtaxa 1 280 kronor per hel timme
handläggningstid.

8§

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt
för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter
med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av
beslut.
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och
07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

9§

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
föreskrift antagna fasta avgifterna och timtaxa med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på
SKL:s hemsida i oktober månad.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som
antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i bilaga 1 eller i
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
11 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning
måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare
handläggningstiden.
12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av
sökanden.
13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en
ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas.
14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen
är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt
19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för
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kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd.
15 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som
anges i denna föreskrift.

Avgifter för anmälningsärenden
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av
fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i
bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i bilaga 1. Avgift
med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som anmälan avser.
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i
denna föreskrift.

Avgift för tillsyn
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig
avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2.
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter
som ska anmälas enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2.
20 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter som omfattar flera miljöfar liga
verksamheter enligt bilaga 2, ska full avgift betalas för den punkt som medför den
högsta avgiften med ett tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de
övriga verksamheterna.
21 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas enligt vad som framgår av bilaga 2.
22 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån
vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.
23 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till
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verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte
krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.
Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
24 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för
avhjälpande eller kostnader.
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov
25 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den
faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften
och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer
förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt 6 § och ska betalas i efterskott av
den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Avgift för tillsyn i övrigt
26 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxa eller enligt de grunder som i
övrigt anges i bilaga 1.
27 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten,
vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av
den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Nedsättning av avgift
28 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
denna föreskrift i ett enskilt fall sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande
29 § Betalning av avgift enligt denna föreskrift ska ske till Upplands-Bro kommun. Betalning
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
30 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får
verkställas enligt utsökningsbalken.
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

4

öreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - KS 19/0551-8 Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område : 2.KommenteradForeskrifteromavgiftforprovningochtillsyninommiljobalkensomrade

32 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till
länsstyrelsen.
____________
Denna föreskrift träder i kraft den 1 november 2022 och ersätter tidigare Taxa för Bygg- och
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken fastställd den 27-11-2019 (UBKFS 2019:23).
Avgift för prövning och handläggning av anmälan i ärenden som har kommit in innan denna
föreskrift trätt ikraft, tas ut enligt den tidigare gällande föreskriften. I tillsynsärenden tas avgift
ut enligt den tidigare gällande föreskriften för den handläggningstid som lagts ner i ärendet
före den 1 januari 2020. Taxan tillämpas på ärenden som kommer in från och med 1november
2022. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas då gällande taxa.
Bilagor
1.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

2.

Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter
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Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken.

Timavgift
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finska språket. Det betyder att kommunens sverigefinnar har särskilda
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1

Inledning och syfte

Upplands-Bro kommuns handlingsplan för nationella minoriteter gäller de fem
erkända nationella minoriteterna: samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar samt
romer. Dessa fem minoriteter har särskilda rättigheter som skiljer sig från övriga
befolkningsgrupper i Sverige.
På olika sätt ska samhället tillse att de nationella minoriteterna ges möjligheter att
behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
På motsvarande sätt har de nationella minoriteternas språk jiddisch, romani chib,
samiska, finska och meänkieli en särställning i Sverige och det allmänna har ett
lagstadgat uppdrag att användning av det egna minoritetsspråket särskilt ska
främjas.
Syftet med handlingsplanen är att säkerställa att kommunen lever upp till
internationell och nationell lagstiftning om nationella minoriteters rättigheter.
Kommunens arbete ska syfta till att skydda de nationella minoriteternas
rättigheter och främja deras möjligheter att utveckla språk och kultur.
I detta arbete ska barn särskilt prioriteras.
Upplands-Bro kommun ingår sedan år 2010 i förvaltningsområdet för det finska
språket, då vi är en av de kommuner som blev invalda.
Att vara finsk förvaltningsområde betyder att kommunens sverigefinnar har
särskilda lagstadgade rättigheter i kommunen, bland annat stärkt skydd för
användning av finska i kontakt med myndigheter och i äldre- och barnomsorgen.
Upplands-Bro får statsbidrag för att hjälpa till att leva upp till lagens (2009:724)
krav och för åtgärder för att främja och bevara finska språket och kulturen.
Att implementera Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är ett
långsiktigt och kontinuerligt arbete.
För att lyckas med det är det viktigt att förtydliga vad vi har för mål i de olika
verksamheterna och därför har Upplands-Bro kommun tagit fram denna
handlingsplan.
Handlingsplanen är 2 årig och återkopplingen till Kommunstyrelsen sker i
samband med årsredovisning. Dock är den giltig tills ny uppdaterad verison
kommit samt kan mål och aktiviteter uppdateras kontinuernligt av ansvarig.
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2.1

Historia
Finska språkets långa historiska närvaro i Sverige

Sverige och Finland har en lång gemensam historia. De var under drygt 600 år
ett och samma rike, där svenska, finska och många andra språk talades. Som ett
resultat av kriget mot Ryssland förlorade Sverige den östra rikshalvan - Finland år 1809.
Det som avträddes till Ryssland i freden i Fredrikshamn var en tredjedel av ett
kungarike med Stockholm som huvudstad. Finska är således ett av de många
språk som genom tiderna har talats i Sverige.
När Sverige och Finland tillhörde samma rike var Stockholm, Mälardalen,
Värmland, Dalarna och Tornedalen de områden där finskan var mest utbredd.
Efter andra världskriget har stora finska befolkningsgrupper bildats i storstäderna
och på industriorter i södra och mellersta Sverige. Norrbotten har en betydande
Finskspråkig befolkning.
Till sverigefinländare räknas personer som är folkbokförda i Sverige och som har
sitt ursprung i Finland. Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2019 i Sverige
sammanlagt 404 742 personer i Sverige som antingen själva är födda i Finland
eller har minst en Finlandsfödd förälder. Av dessa var 144 561 födda i Finland
och 62 306 födda i Sverige av två finska föräldrar. Man räknar med att ca
200 000 - 250 000 sverigefinnar kan finska. Finska är ett finsk-ugriskt språk och
tillhör samma språkstam som till exempel samiska. Språken som är närmast
finskan är karelska och estniska. Finskan har som sagt använts i Sverige så
länge som Sverige funnits.
Många finnar som flyttade till Sverige under 1500 - 1600-talet bytte språk till
svenska. En grupp som kallades svedjefinnar lyckades bevara finskan eller vara
tvåspråkiga in på 1960-talet.
Finskan är modersmål för ungefär fem miljoner människor i världen. Finskan
används också bland de övriga fyra nationella minoriteterna i Sverige.
Sverigefinnarnas finska är i stort sett lik finskan i Finland. Men i vissa moderna
ord som tunnelbana och mobiltelefon har svenskan påverkat. I talspråk bland
yngre sverigefinnar kan det finnas skillnader i grammatiken.
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2.2

Sveriges minoritetspolitik

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter godkändes av
Europarådets ministerkommitté 1994. I december 1999 beslutade riksdagen att
Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för
nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- och
minoritetsspråk. Därmed erkändes judar, romer, sverigefinnar, samer och
tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Samerna har dessutom en
särskild ställning som urfolk. Samtidigt erkändes jiddisch, romani chib, finska,
samiska och meänkieli som nationella minoritetsspråk.
De nationella minoriteterna har befolkat Sverige under en lång tid. Grupperna har
en uttalad samhörighet och en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet.
Utmärkande för de nationella minoriteterna är att viljan att behålla den egna
identiteten är stor och kulturerna är en levande del av det svenska samhället och
en del av det svenska kulturarvet.
Från den 1 januari 2010 har vi en lag om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (SFS 2009:724) som stärker det skydd för vårt lands historiska
nationella minoriteter och deras språk som antogs av riksdagen 1999. Det
folkrättsliga skyddet för minoriteterna och minoritetsspråken har sin grund i
Europarådets minoritets konventioner.
Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter syftar till att skydda de
nationella minoriteternas fortlevnad medan Minoritetskonventionens syfte är att
skydda Europas kulturella mångfald.
Av konventionerna kan det utläsas att det finns ett stort antal minoriteter i Europa
som levt i området en lång tid och som har ett eget språk och en egen kultur. I
konventionerna konstateras också att vissa minoriteters språk riskerar att gå
förlorade.
Den svenska riksdagen fattade också beslut om en minoritetspolitik och ett
erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk. Sverige erkände
därmed en historisk närvaro av flera minoriteter och en mångfald av språk samt
att dessa grupper ska ha möjlighet att upprätthålla och bevara sin kultur och sitt
språk.
Ett språk som har ställning som nationellt minoritetsspråk uppfyller två kriterier.
•

Det första är att det är ett språk och inte en dialekt.

•

Det andra är att det har talats kontinuerligt i Sverige i minst tre
generationer eller ungefär hundra år.
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Nutid

De fem nationella minoritetsspråken delas i två kategorier.
Den ena kategorin utgörs av landsdels- eller minoritetsspråk och innefattar
finska, meänkieli och samiska. Dessa språk har historisk-geografisk
anknytning i Sverige eftersom dessa av hävd har talats i vissa territorier i Sverige.
Den andra kategorin benämns som territoriellt obundna språk och innefattar
jiddisch och romani chib.
Minoritetspolitikens mål är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att stärka
deras möjlighet till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så att
de hålls levande.

3.1

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen)
har gällt i Sverige sedan januari 2010.
Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de
speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska.
Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera
minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda
minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få
utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter
skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.
I förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska är kommunerna
skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg med väsentlig del på
minoritetsspråken. De personer som vill använda sitt minoritetsspråk i kontakten
med kommunerna har rätt att göra detta både muntligt och skriftligt.
Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes
ytterligare. Kommunerna har till exempel skyldighet att anta mål och riktlinjer för
sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den
myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.
Förutom denna lag så finns även Förordning (2009:1299) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk och minoritetstänket finns även inbakad i både
språklagen, skollagen och bibliotekslagen.
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Lagstiftning

”Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella
minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos
förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg.
Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen.
Lag (2018:1367)”
(1 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i
enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd
för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdelseller minoritetsspråk (SÖ 2000:3).
I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska,
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.”
(2 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras
rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som
denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars
verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller
minoritetsspråken. Lag (2018:1367)”
(3 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att
skydda och främja de nationella minoritetsspråken.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att
behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet
och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.”
(4 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

6 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk handlar om
förvaltningsområden och vilka kommuner som ingår. Då detta ändras varje år när
fler kommuner antas, så är denna del bäst att kolla upp varje gång.
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”Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter ansökan få ingå i
förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en kommun ska
få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen.
En kommun som ingår i ett förvaltningsområde efter beslut av regeringen kan
ansöka hos regeringen om utträde ur förvaltningsområdet. Regeringen får
besluta om utträde endast om det finns synnerliga skäl.
Regeringen får meddela föreskrifter om anslutning till och utträde ur ett
förvaltningsområde. Lag (2018:1367).”
(7 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

Eftersom Upplands-Bro kommun blev en finskt förvaltningskommun 2010, gäller
även de särskilda rättigheterna i vår kommun.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att
behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet
och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Grundskyddet gäller samtliga nationella minoriteter i hela landet och
innebär att:

•

förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på
lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs,

•

det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige,

•

barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt,

•

förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med
representanter för minoriteterna i sådana frågor.

För de kommuner och regioner som ingår i förvaltningsområdet för finska,
samiska och/eller meänkieli gäller även särskilda rättigheter:

•

enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter
med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare,

•

myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på
begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering.
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•

myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på
minoritetsspråk.

•

förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal
med kunskaper i minoritetsspråken,

•

kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och
barnomsorg, helt eller väsentlig del på minoritetsspråken om någon i
förvaltningsområdet önskar detta.

3.2

Uppföljning av den nationella minoritetspolitiken

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Sametinget ett nationellt
uppdrag att samordna minoritetspolitiken och följa upp hur myndigheter
förverkligar lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i sina
verksamheter.

Lagstiftning

”Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för uppföljningen av
förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk.
Första stycket gäller inte sådan uppföljning som omfattas av 3 §. Förordning
(2010:196).”
(2 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Sametinget ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning
av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller
samer och samiska.”
(3 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska
arbete.
Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på
begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §. Lag
(2019:938).
(5b § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)
9
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Länsstyrelsen och sametinget är också ansvariga för kunskapshöjande insatser.
De nationella minoriteterna ska synliggöras och beslutsfattare, tjänstemän och
allmänheten ska känna till deras rättigheter.
Sametinget ansvarar för frågor som rör samer och de samiska språken.
Länsstyrelsen ansvarar för frågor som rör judar, romer, sverigefinnar och
tornedalingar samt jiddisch, romani chib, finska och meänkieli.
Länsstyrelsen och Sametinget gör årligen en samlad bedömning av hur lagen
efterlevs och rapporterar detta till regeringen. Myndigheternas uppdrag avser
hela landet. Detta innebär till exempel att dom genomför informations- och
utbildningsinsatser samt ger stöd till kommuner och andra myndigheter.
I uppdraget ingår att fördela statsbidrag till kommuner, landsting/regioner och till
nationella minoritetsorganisationer.
Då lagen kräver att kommuner tar fram mål och riktlinjer så har vi sedan 2019 en
handlingsplan som ska vara ett verktyg för kontoren, ett sätt att underlätta arbetet
och uppföljningen i vårt gemensamma arbete med de nationella minoriteterna
och minoritetsspråken.

3.3

Statistik över respektive minoritet

I Sverige är det inte tillåtet att registrera och föra statistik över personer med
utgångspunkt från etniskt ursprung. Det finns därför ingen statistik över hur
många personer som tillhör respektive minoritet.
I minoritetslagstiftningen finns det inte heller någon definition kring vem eller vilka
personer som tillhör en nationell minoritet i Sverige.
Det är här den så kallade självidentifikationsprincipen kommer in, det innebär
att varje individ själv avgör om han eller hon tillhör någon eller några av de
nationella minoriteterna.
Därmed är det upp till varje person att bestämma om hen vill definiera sig som
tillhörande en nationell minoritet med rätt att göra anspråk på det stöd som
samhället erbjuder. Det finns därför inga förutsättningar att klarlägga hur många
av resp. minoritetsgrupp det finns bosatta i Upplands-Bro kommun.
2020, ingick 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 25 kommuner i det
samiska och 10 kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.
Totalt ingick 84 kommuner och 15 regioner i en eller flera förvaltningsområden
3.4

Övergripande målsättningar

Upplands-Bro kommun ska sprida kunskap om lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk bland politiker, kommunanställda och invånare i kommunen,
10
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samt informera om minoriteternas och främst de finskspråkigas rättigheter i
kommunen.
Det är kommunens uppgift att synliggöra det finska språket och kulturen och
långsiktigt arbeta för att trygga det finska språkets ställning i kommunen med
hjälp av konkreta insatser inom kommunala verksamheter.
Målet är att tänket ska genomsyra alla våra verksamheter, att det ska vara
självklart med inslag av minoritetskultur i alla verksamheter där detta krävs och
efterfrågas. Detta är något som ska ligga med i kontorens egen budget med
möjlighet att söka om hjälp/bidrag för merkostnader i form av statsbidraget.
Aktuell handlingsplan för minoritetsspråken har tagits fram i samråd med
representanter i vår interna samrådsgrupp som består av Kultur- och
fritidskontoret, utbildningskontoret, kommunledningskontoret samt socialkontoret.
Där efter har handlingsplanen gått igenom kommunfullmäktige för godkännande.
Handlingsplanen syftar till att ge en helhetsbild av vad kommunen ska göra samt
mål för de nationella minoriteterna från och med 2019 och framåt. Målet är att
handlingsplanen ska vara ett verktyg för verksamheterna, ett sätt att underlätta
arbetet och uppföljningen när kommunen och minoriteterna ska samverka i
fortsättningen.

I framtiden vill Upplands-Bro kommun:
➢ Hitta nya vägar för att revitalisera finska.
➢ Framhålla att kunskaper i finska är en merit vid rekrytering till
kommunala befattningar.
➢ Arbeta aktivt för att trygga finskans ställning genom att
tillhandahålla service på detta språk, erbjuda unga möjlighet till
språket samt med hjälp av kultursatsningar.
➢ Skydda och främja det nationella minoritetsspråket

Förutom de övergripande målsättningarna kommer även målsättningar per kontor
att presenteras längre fram, under respektive kontors rubrik.
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3 Statsbidraget
Statsbidraget till kommuner och landsting/regioner ska användas i samråd med
minoriteterna och ska gå till merkostnader i kommunen, landstinget och
regionen som uppstår med anledning av lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Statsbidraget ska inte bekosta sådant som kommuner och
landsting/regioner redan tidigare har bekostat eller är skyldiga att göra enligt
annan lagstiftning, till exempel dela ut föreningsbidrag eller anlita tolk.
Stadsbidraget ska gå till merkostnader.

Möjliga användningsområden är bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dialog och samråd med minoriteter
kartläggning
informationsinsatser och översättningar
organisationsöversyn och verksamhetsutveckling, tex inom förskola och
äldreomsorg
kultur- och språkinsatser
synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, tex skyltning
initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur, pedagogiskt
material
del av personalkostnader
handlingsplan

Lagstiftning

”Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till de
kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska
enligt 6 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.”
(5§ Förordning (2018:2068) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen. Statsbidraget är
avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och
landstinget med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att
stödja användningen av finska, meänkieli och samiska.

12
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Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de
behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska,
meänkieli respektive samiska.”
(8 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp
om 660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 31 mars året innan
bidraget betalas ut.
En kommun med
- mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp,
- upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,
- upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp,
- upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och
- 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp.
En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver
grundbeloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kronor.”
(9§ Förordning (2018:1967) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller landstinget
inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår.
Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar högst
det belopp som inte har förbrukats.
Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen eller landstinget visar att
medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller
åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska som inte
kommer att täckas av närmast följande års statsbidrag.”
(10 a § Förordning (2014:1543) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår i
förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Dalarnas län, Jämtlands län,
Norrbottens län, Stockholms län, Västerbottens län och Västernorrlands län.
Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga
kommuner och landsting. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje
bidragsår.”
(11 § Förordning (2018:2068) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)
13
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”En kommun eller ett landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning är
skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en
redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa hur
kartläggningen enligt 8 § andra stycket har genomförts. Redovisningen ska
lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget.”
(12 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt denna förordning får inte
överklagas. Inte heller beslut av Sametinget enligt denna förordning får
överklagas.”
(14 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

Upplands-Bro kommun har mindre än 50 000 invånare vilket gör att vi årligen får
ett grundbelopp. År 2021 motsvarar ett grundbelopp 660 000 kr.
Upplands-Bro kommun försöker varje år att använda dessa pengar på absolut
bästa sätt och i samråd med invånarna.
Kommunen rapporterar årligen till Länsstyrelsen i Stockholms län över hur
statsbidraget har förbrukats. Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med
Sametinget uppdraget att följa upp tillämpningen av lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Om en kommun inte använder hela
statsbidraget kan beloppet sättas ner året efter.
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4

Samråd och kartläggning

Upplands-Bro kommun har sedan 2014 haft ett öppet samråd varje år. Dock har
inte detta gett den uppslutningen och då inte heller det inflytandet vi hoppats på.
Så för att förändra, pröva något annat och för att ge intresserade invånarna ännu
mera inflytande så har vi under 2021 ändrat så att referensgruppen vi haft med
invånare blivit en samrådsgrupp.
I stället för 1 gång per år så ses vi flera gånger per år för att tillsammans ta fram
förslag och önskemål som ska leda oss i vårt arbete med finsk förvaltning och vi
samarbetar i olika evenemang.
Denna grupp är även länken ut till föreningarna som ger alla dom möjligheten att
ställa frågor och ge förslag som vi tar upp. Vi bjuder även in olika kontor att
komma och samtala med oss för att utbyta information och inspirera.
Även ett internt samråd med representanter från olika kontor har bildats under
våren 2019 för att på så sätt underlätta kontorens arbete och samarbete.
Vi arbetar aktivt för att hitta nya sätt att samråda och få in invånarnas röst och
tankar. Vi ser även över möjligheten att erbjuda digitala alternativ för att öka
delaktigheten och inflytandet

Lagstiftning
”Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med
minoriteterna i sådana frågor.
Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras
synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.”
(5 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till
deras förutsättningar.”
(5 a § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”En kommun eller ett landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning är
skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en
15
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redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa hur
kartläggningen enligt 8 § andra stycket har genomförts. Redovisningen ska
lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget.”
(12 § Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

Målsättningar och aktiviteter:
➢ Fortsätta att utveckla samråden och hitta nya sätt som ska ge invånarna
mer inflytande. Detta har ansvarig på Kontaktcenter hållit i sedan 2014.
➢ Fortsätta förbättra samarbetet mellan kommunens olika kontor genom
den interna referensgruppen som bildades 2019.
➢ Erbjuda intern utbildning för att öka kunskapen om minoriteterna och
inspirera i arbetet. Ett kommungemensamt projekt med digitala
utbildningar/föreläsningar har erbjudits via ansvarig på Kontaktcenter
under 2021 och fortsätter under 2022.
➢ Kartlägga den sverigefinska minoritetens behov och önskemål, dels via
samrådsmöten, dels via andra kanaler och forum.
- Kommunen mail är till för alla, ansvarig från Kontaktcenter har
kontakt/möten med de finska föreningarna Kalevas och finska
synskadades kontinuerligt där man alltid kan fråga och ge förslag.
Genom samrådsgruppen.
➢ Ha tillgång till certifierade finska tolkar via Tolkförmedlingen.
➢ För att på bästa sätt kunna erbjuda den finska befolkningen lika bra
service som alla andra får så finns det i Kontaktcenter ett knappval i
växeln som går till en ”finsk mobil”. När Kontaktcenter finsktalande
personal har möjlighet så svarar de, i annat fall så ringer de upp kund.
➢ Fortsätta kartläggning av barnens språkdomäner då de börjar förskola –
barnets språkplan – via en kommungemensam handlingsplan för de
kommunala förskolorna.
➢ Fortsätta kartlägga vid vilka förskolor vi har finsktalande medarbetare inför
placeringar höst och vår– ansvar för detta har
barnplaceringsassistenterna på utbildningskontoret.
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5

Informationsansvar

Upplands-Bro kommun ska arbeta aktivt med att informera om de rättigheter de
finskspråkiga i vår kommun har enligt lagen, det gäller både intern och externt.
Detta ska göras dels via hemsidan www.upplands-bro.se, översättningar av
dokument och broschyrer, tvåspråkig annonsering när det passar, evenemang
och via muntliga informationsmöten som referensgrupp och samråd.
Upplands-Bro flaggar med finska flaggan på finska självständighetsdagen 6
december och med sverigefinska flaggan på Sverigefinnarnas dag 24 februari.

Lagstiftning
”Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras
rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som
denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars
verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller
minoritetsspråken.”
(3 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Det allmänna har ett särskilt ansvar att skydda och främja det nationella
minoritetsspråket”
(4 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt 8 § i
språklagen 2009:600)

”Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid
sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars
geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med
minoritetsspråkets förvaltningsområde.
Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om
ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.
Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant
ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk.
Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få en
skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska,
meänkieli respektive samiska.
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Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa
språk.”
(8 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med
kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas
kontakter med myndigheten.”
(11 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta
emot besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive samiska, samt ha
särskilda telefontider.”
(12 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

Målsättningar och aktiviteter:
➢ Kommunens hemsida och intranät ska innehålla information om de
nationella minoriteterna, de nationella minoritetsspråken och
minoritetssprakslagstiftningen, på finska och svenska.
➢ Öka medvetenheten hos Upplands-Brobor (såväl minoriteten som ickeminoriteten) om den sverigefinska minoriteten och dess rättigheter enligt
lagen.
Detta görs idag via, hemsidan, samråd, evenemang, infoblad och
broschyrer i Kontaktcenter men är något vi ständigt arbetar med i
Upplands-Bro kommun.
➢ Kommunens tjänstemän och förtroendevalda ska få utbildning om de
nationella minoriteterna samt om lagstiftning som beror minoritetsspråken.
Detta hoppas vi kunna erbjuda extra mycket 2021 i form av digitala
föreläsningar.
➢ Vi ska jobba för att det finns möjlighet till finskspråkig hjälp i
kommunhusets reception.
I dagsläget finns detta idag i form av finsktalande personal i
Kontaktcenter, om inte dessa är på plats så finns möjlighet att boka tid.
➢ Förstärka finska språkets status inom kommunen genom att använda det
som merit vid rekrytering till tjänster där finska språket kan komma till
användning.
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➢ Kommunens förvaltningar/kontor ska tillhandahålla information på finska
på kommunens hemsida eller/och via broschyrer, vid behov i
lokaltidningar och andra forum. Detta är varje kontors ansvar att
tillhandahålla och det finns möjlighet att få in det både på hemsidan och
receptionens broschyrställ.
➢ Kommunens telefonsvarare/växel ska ge möjlighet för den finska
befolkningen att få information och samtala på finska.
- Detta gör Kontaktcenter genom att ge möjligheten till att välja
finsktalande personal i växeln. När man gör detta val så kommer man till
en mobil där vi informerar på finska. Om vi inte har möjlighet att svara får
invånaren lämna ett meddelande och vi ringer upp.
➢ Finskspråkig information bör finnas i broschyrform i receptionen och vid
hembesök hos klienter för bistånd.
- Detta är alla kontorens ansvar att se till att det finns broschyrer om deras
verksamhet på finska och att Kontaktcenter får dem.
- KC tar hand om broschyrstället i foajén och ser till att allmänna
broschyrer finns och att broschyrer vi fått från verksamheterna syns.
➢ Annonsering av evenemang med finsk anknytning bör ske på både
svenska och finska.
➢ Kommunen har tillgång till certifierade finska tolkar via Tolkförmedlingen.
Dessa ska användas.
➢ Upplands-Bro flaggar vid utvalda finska högtider som finska
självständighetsdagen 6 december och med Sverigefinska flaggan på
Sverigefinnarnas dag 24 februari.
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6

Kultur och fritid

En av de viktigaste punkterna när det kommer till arbetet med finsk förvaltning är
kultur och aktiviteter, det är en grundsten i det finska språkets fortlevnad och
teater, dans, bingo, läsning, bakning är bara några av sakerna som efterfrågas
varje gång vi samråder.

Lagstiftning
”Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att
behålla och utveckla sin kultur i Sverige.”
(4 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet
åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än
svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.”
(5 § Bibliotekslagen (2013:801))

Målsättningar och aktiviteter:

➢ Biblioteketen i Upplands-Bro ska tillhandahålla ett brett utbud av litteratur
för barn och vuxna, tidningar, ljudböcker, ordböcker, tidskrifter samt filmer
på finska. Detta sker i dagsläget och uppdateras kontinuerligt.
➢ Anordna finskspråkiga kulturaktiviteter på äldreboenden.
- I dagsläget ordnar Kontaktcenter en musikturné som är väldigt populär,
detta sker på Norrgården och Kungsgården.
➢ Visa finsk film med svensk text för att möjliggöra tvåspråkighet.
- Detta gör Kontaktcenter 6 ggr/år (samarbete med Finlandsinstitutet) och
har i samband med detta även fika och tid för samtal.
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- Biblioteket har en ny filmtjänst för strömmad film där det bland mycket
annat finns över 100 finska filmer.
➢ Genom samarbete förstärka minoriteternas status.
- Sen 2018 uppmärksammar biblioteket olika språk, lite mer, varje månad
och december månad är den finska månaden.
➢ Uppmärksamma det finska språket/folket genom att arrangera
tvåspråkiga evenemang under tex högtider som sverigefinnarnas dag,
morsdag och självständighetsdagen.
- Detta är väldigt viktigt för invånarna med att uppmärksamma högtider
och det görs i dagsläget av Kontaktcenter
➢ Representera minoriteterna och då i första hand finskan på något sätt i
våra kommunala evenemang som Kungsfesten och Fest i byn.
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Förskola och skola

Upplands-Bro kommun ska arbeta för att säkra möjligheten till tvåspråkighet och
trygga finskans ställning i samhället och då främst hos barn och unga.
Självfallet är det så att kommunen inte kan eller ens bör arbeta ensam i den här
frågan. För barns språkutveckling är den första och viktigaste
källan/referensramen hemmet och föräldrarna. Av denna anledning är det
primära att samverkan och samarbetet mellan föräldrarna och förskolan samt
skolan fungerar.
Finska som modersmål – inga förkunskaper krävs
Upplands-Bro erbjuder elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.
Även elever som inte har förkunskaper och trots att det är färre än 5 elever som
ansöker. Detta då lagen säger att de grundläggande kunskapskraven inte
kommer gäller för dem som enligt identifikationsprincipen tillhör en nationell
minoritet.

Lagstiftning
”En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare
begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs
på finska, meänkieli respektive samiska.
Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de
önskar plats i sådan förskola som avses i första stycket. ”
(12 a § Skollagen (2018:1368))

”Om en kommun som ingår i ett förvaltningsområde anordnar öppen förskola
enligt 3 § ska kommunen, om det finns sådan efterfrågan, sträva efter att erbjuda
hela eller en väsentlig del av verksamheten på finska, meänkieli respektive
samiska.”
(5 a § Skollagen (2018:1368))

”Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt.”
(4 § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)
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”den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och
använda minoritetsspråket”
(14:1 § språklagen ((2009:600))

” En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk”.
(7§ Skollagen (2010:800))

”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken.”
(8 § Språklag (2009:600))

Målsättning och aktiviteter för förskoleverksamhet:

➢ Som rutin kommer vi att börja kartlägga vid vilka förskolor vi har
finsktalande medarbetare inför placeringar höst och vår.
➢ Kartläggning av barnens språkdomäner sker då de börjar förskola –
barnets språkplan – via en kommungemensam handlingsplan för de
kommunala förskolorna.
➢ Införskaffa pedagogiskt material som främjar tvåspråkigheten både
analogt och digitalt.
- I all kommunal förskoleverksamhet erbjuds barnen fortsatt högläsning på
minoritetsspråk via UGGLO, en inläsningstjänst där utbildningskontoret
övergripande beslutat om licens för samtliga förskolor.
➢ I Upplands-Bro kommunala förskolor (och via gemensamma kö) erbjuds
fortsatt vårdnadshavare som idag önskar förskola med pedagoger som
talar finska, förtur till sådan verksamhet.
➢ Kulturupplevelser.
➢ Förmedla kunskap om finsk kultur samt arbeta för att höja
minoritetsspråkens status bl.a. genom information om fördelarna med
flerspråkighet.
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➢ Öka kunskapen om de nationella minoriteterna bland elever och lärare.
- Personalen har erbjudits en kurs på Uppsala universitet 7,5 p kring
interkulturellt förhållningssätt, flerspråkiga barn.
➢ Fortsätta att aktivt söka personal med minoritetsspråk till våra
verksamheter.
➢ Öka kunskapen bland vårdnadshavare om nationella minoriteters
rättigheter.
- Utbildningskontoret översätter dokument av vikt för vårdnadshavare till
finska tex. kring GDPR, allmän information mm

Målsättningar och aktiviteter för skolan:

➢ Information om rätten till modersmålsundervisning ska ges till
vårdnadshavare och elever både via ansökningsblankett och hemsida.
➢ Eleverna i Upplands-Bro kommun skall ges grundläggande kunskap om
de nationella minoriteternas kultur, sprak, religion och historia.
➢ Kommunen skall erbjuda modersmålsundervisning i finska språket för de
grundskoleelever som begär det.
➢ Kommunens lärare bör informeras om forskning kring flerspråkighet.
➢ Kontinuerlig information till personal på arbetsplatsträffar.
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Socialtjänst och sjukvård

De äldre är ofta bärare av språk och kultur samt värnare av traditioner. Det är
viktigt att de äldre som pratar finska kan fortsätta att använda sitt språk.
De som åldras måste få leva ett aktivt liv, även i språklig mening, de måste ha
påverkansmöjligheter i samhället och i sin vardag, de måste få åldras i trygg miljö
och leva ett självständigt liv samt ha rätt till god vårdnad och äldreomsorg på sitt
eget språk. Handikappade måste få likvärdiga möjligheter och
levnadsförhållanden med övrig befolkning.
Ett problem värt att uppmärksamma vid vård av anhöriga kan nuförtiden vara det
att barnen/barnbarnen kan ha tappat beröringen och färdigheten till sina
föräldrars/far och morföräldrars språk. Då blir kommunikationen kanske inte
sådant som skulle säkerställa den äldres behov av att yttra sig och bli förstådd till
fullo. Av denna anledning måste man fästa uppmärksamhet vid att personal som
behärskar minoritetsspråken finns tillgängligt i servicen och att kommunikationen
sker med den äldres/
funktionsnedsattes eget språk och utan tolk.

Lagstiftning

”En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det
möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som
erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska,
meänkieli respektive samiska.
(18 § Lag (2018:1367) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som
begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som
behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen
har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en
kommun som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga
språk”.
(18 a § Lag (2018:1367 om nationella minoriteter och minoritetsspråk)
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”Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a
§§ beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.”
(18 b § Lag (2018:1367 om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

” Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för
äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges i
18 och 18 a §§.”
(18 c § Lag (2018:1367 om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

”Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i
omvårdnaden om äldre människor.”
(5 kap 6§ tredje stycket i Socialtjänstlagen (2001:453))

Målsättningar och aktiviteter:

➢ Möjligheten till användning av egenspråkig radio/TV måste säkerställas.
➢ De sverigefinnar som bor hemma och som behöver hemtjänst skall ha
tillgång till finskspråkig hemtjänstpersonal.
➢ Utifrån kompetenskartläggning identifiera finsktalande
äldreomsorgspersonal.
➢ Förbered för en eventuell omorganisation av personal för att optimera
utbudet av finskspråkig äldrevård.
➢ Äldre finsktalande personer skall både muntligen och skriftligen
informeras om rätten till äldreomsorg på finska, detta redan innan det har
blivit aktuellt med äldrevård.
➢ I de fall då viktig information behöver kommuniceras men äldreomsorgens
personal inte behärskar finska ska enskilda som önskar tolkhjälp få
sådan.
➢ Kommunen ska erbjuda kulturaktiviteter på finska för äldre som tex musik,
högläsning och film.
- Kontaktcenter ordnar i dagsläget så en musikturné (finska och svenska
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sånger) sker ca 7 ggr/år på alla olika äldreboenden.
➢ Sträva efter att samverka med frivilligorganisationer och församlingens
finska verksamhet.
➢ Ta in en enkel frasbok på finska som den svenskspråkiga personalen
inom äldreomsorgen har tillgång till.
➢ När det gäller rekrytering till tjänster inom omsorgen ska kommunala
platsannonser förses med texten ”Då Upplands-Bro är ett finskt
förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra
språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.”
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Alla kontor och verksamheter

Minoritetslagen är mer inriktad på vissa områden som barn, kultur och
äldre, då dessa områden anses som extra viktiga för utvecklingen och
fortlevnaden av minoriteternas språk och kultur.
Men nedan del i lagen gäller alla kontor och avdelningar så det är viktigt
att alla kontor har koll på vad hens kontor har skyldighet att erbjuda
invånarna:

•

enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter
med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare,

•

myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på
begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering.

•

myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på
minoritetsspråk.

•

förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal
med kunskaper i minoritetsspråken

•

Ta fram information, broschyrer på minoritetsspråk.

Idag finns det en sida på vår intranät Portalen vid namn Nationella
minoriteter där alla anställda lätt kan hitta information om lagen, hur man
får tag i tolk, historia samt ett utbud av föreläsningar som kan vara till stor
hjälp för personalen.
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Kommunens uppföljning, utvärdering och ansvar

Som lagen säger så måste vi anta mål och riktlinjer vilket denna handlingsplan är
resultatet av och med hjälp av den kan vi även följa upp vårt arbete på ett lättare
sätt.
Denna handlingsplan gäller från år 2019 då den grundades och framåt tills
uppdatering krävs. Men var annat år ska delen med aktiviteter och måluppfyllelse
utvärderas och uppdateras av ansvariga. Även personer i referensgruppen och
samrådet ska ha möjlighet att komma med idéer, kommentera och utvärdera
handlingsplanen.
Handlingsplanen är giltig till och med den 31 december 2024. Med giltighetstid
menas att dokumentet ska ses över och eventuellt revideras innan utsatt datum.

Lagstiftning

Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska
arbete.
Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på
begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §. Lag
(2019:938).
(5 b § Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk)

Ansvarsfördelning:
•

Den administrativa samordnaren för finsk förvaltning har ansvar för att ta
fram en handlingsplan, dock har varje förvaltning ansvar för sina åtgärder
och aktiviteter.

•

Varje förvaltning har ansvar att årligen utveckla och implementera
minoritetslagen enligt handlingsplanen.

•

Varje förvaltning har ansvar att handlingsplanens mål finansieras och
genomförs årligen.

•

Ansvarig för arbetet med finsk förvaltning inom varje förvaltning
kontrollerar att målen genomförs.

•

Kommunstyrelsen antar handlingsplanen.

•

Ekonomichefen ansvarar för den årliga ekonomiska uppföljningen.
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•

Länsstyrelsen och Sametinget är de två myndigheterna som är ansvariga
för kunskapshöjande insatser. De nationella minoriteterna ska synliggöras
och beslutsfattare, tjänstemän och allmänheten ska känna till deras
rättigheter.

Ekonomi
Upplands-Bro kommun får årligen 660 000 kr för att implementera lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Ekonomisk- och verksamhetsuppföljning av budget och aktiviteter sker årligen till
länsstyrelsen i Stockholm.
Utifrån den årliga aktivitetsplanen sätts medel av från statsbidraget. Ca 70
procent finansierar samordningsfunktionen. Kommunens aktiviteter inom
ansvaret för finskt förvaltningsområde ska i största utsträckning finansieras inom
ordinarie budgetramar, vid behov av extra finansiell hjälp kan statsbidraget vara
till hjälp.
Uppföljning görs årligen enligt Länsstyrelsens anvisningar.

Referenser:
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)
Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Språklagen (2009:600)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Bibliotekslagen (2013:801)
Skollagen (2010:800)
Nationella minoriteters rättigheter – en handbok för kommuner, landsting och
regioner
www.minoritet.se
Fantastiska handlingsplaner från olika kommuner.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Katarina Barter
Näringslivschef
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2022-07-13

KS 22/0456

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.Barter@upplands-bro.se

Ny modell för nyföretagande och
entreprenörskap
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att undersöka
förutsättningar, både ekonomiska och organisatoriska, samt villkor för en ny
modell för nyföretagande samt att återrapportera till Kommunstyrelsen inför
beslut.

Sammanfattning
Nyföretagarcentrum Upplands-Bro och Järfälla avvecklades den 15 juni 2022.
För att möta behoven hos kommunens framtida entreprenörer behövs en ny
modell för nyföretagande och entreprenörskap. Arbetsnamnet är StartUp
Upplands-Bro. Den ska ge möjligheter till ökad delaktighet hos de lokala
företagen i syfte att inspirera till nyföretagande. Det lokala näringslivet har
branschkompetens och erfarenheter av företagande samt lokal kännedom som
bättre kommer stödja och främja nyföretagande i Upplands-Bro. Att stimulera
personer som vill starta egen verksamhet är en viktig näringslivsfråga. Det
genererar även arbetstillfällen. I näringslivsstrategin har fastslagits att det ska
finnas fler arbetstillfällen än invånare.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 juli 2022.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Nyföretagarcentrum Upplands-Bro och Järfälla avvecklades den 15 juni 2022.
En stor del av aktiviteterna utfördes i Järfälla. Behov finns för en mer lokalt
förankrad modell.
För att möta behoven hos kommunens framtida entreprenörer behövs en ny
modell för nyföretagande och entreprenörskap. Arbetsnamnet är StartUp
Upplands-Bro. Den ska ge möjligheter till ökad delaktighet hos de lokala
företagen i syfte att inspirera till nyföretagande. Det lokala näringslivet har
branschkompetens och erfarenheter av företagande samt lokal kännedom som
bättre kommer stödja och främja nyföretagande i Upplands-Bro. UpplandsBrobor med affärsidéer ska därmed få bättre stöd och rådgivning för att
förverkliga sina drömmar.

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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Kommunledningskontoret
Att stimulera personer som vill starta egen verksamhet är en viktig
näringslivsfråga. Att erbjuda professionell vägledning på hemmaplan visar på
ett gott värdskap och god service. Detta ska hjälper att öka antalet nystartade
företag i kommunen.
Det är även gynnsamt med ett högt nyföretagande för att skapa nya jobb och
finansiera välfärden i kommunen. Det genererar även arbetstillfällen. I
näringslivsstrategin har fastslagits att det ska finnas fler arbetstillfällen än
invånare.
För att få Upplands-Bros näringsliv och samhälle att växa och blomstra
behöver vi träffas och lära av varandra och det blir nu möjligt. Dialog och
delaktighet är grunden för kommunens näringslivsarbete och med den starkare
kopplingen till vårt lokala näringsliv kommer Upplands-Brobor dessutom
också få fler experter att tala med. Vi ser även ett behov att samverka med
skolan och i synnerhet med Upplands-Bro gymnasiet så att de elever som
driver UF-företag kan bjudas in och få utökade nätverk samt möjligheter att
fortsatt driva företag.
I Upplands-Bro kommun är 97 procent av företagen i näringslivet små företag
med färre än 50 anställda. 9 av 10 företag, har färre än tio anställda och 6 av
10 är under 2 anställda. Dessa skulle även, med den nya modellen, ges
möjlighet till stöd och därmed chanser att växa, som leder till ökad tillväxt och
på sikt fler arbetstillfällen.

Barnperspektiv
Beslutet medför positiva effekter för barn och ungdomar. Med ökade antal av
nystartade företag i kommunen, resulterar till flera jobb och fler
anställningsformer för vår framtida generation.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör
Beslut sänds till
 Samtliga nämnder

Katarina Barter
Näringslivschef
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