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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan för förskola vid Lillsjö
badväg (kungsängens-Tibble 1:3) nr 1608
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner utlåtande tillhörande detaljplan för
förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)
2. Kommunstyrelsen antar förslag till detaljplan för förskola vid Lillsjö
badväg (Kungsängens-Tibble 1:3) i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och
bygglagen (2010:900)

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av en
förskola i på gräsplanen intill Lillsjö badväg i Kungsängen. Förskolan placeras
väster om det äldreboende som är under uppförande.
Detaljplanen har varit ute på samråd under november-december 2016 och
granskning i mars 2017. En ny granskning av förslaget till förskola gjordes i
januari 2018. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse och två
granskningsutlåtanden.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


ÖP 2010, Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2012, § 162



Beslut om planuppdrag, Kommunstyrelsens beslut den 24 april 2016, § 61



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse deen 6 februari 2018



Plankarta, den 6 februari 2018



Planbeskrivning, den 6 februari 2018



Gestaltningsprogram, den 6 februari 2018



Samrådsredogörelse, den 24 februari 2017



Granskningsutlåtande nr 1, den 8 januari 2018



Granskningsutlåtande nr 2, den 6 februari 2018

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2016 att ge Tillväxtchefen i uppdrag
att pröva frågan om detaljplan för äldreboende och förskola för del av
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2018-02-06

Vår beteckning

KS 17/0212

Kungsängens-Tibble 1:3. Den 6 december 2017 beslutade Kommunstyrelsen
att upprätta markanvisningsavtal med Odalen fastigheter AB för förskolan. Det
innebär att byggnaden kommer att byggas av Odalen fastigheter AB.
Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd under tiden 24 november 2016
– 15 december 2016. Efter revidering sändes förslaget ut på granskning 7 mars
2017 – 21 mars 2017, granskning nr 1. Efter granskningen antogs den delen av
detaljplanen som innehöll äldreboendet. Planen vann laga kraft den 23 maj
2017. Förskolan behövde utredas ytterligare, därför antogs inte den delen av
planen. Vid bearbetning av förslag till förskola tydliggjordes att byggnaden
behövde större byggnadsarea för att bli ändamålsenlig. Förslaget till förskola
granskades därför ytterligare en gång innan planen kan antas, granskning nr 2.
Granskning nr 2 pågick den 16 januari – 30 januari 2018.
Planområdet är idag obebyggt och består av en öppen gräsyta. Infarten från
Granhammarsvägen sker via Lillsjö badväg. Lillsjö badväg föreslås breddas
inom planområdet.
En förskola på 1400 m2 byggnadsarea och 1800 m2 bruttoarea föreslås i högst
8,5 meter nockhöjd, vilket motsvarar två våningar. Parkeringar för förskolan
och plats för hämtning och lämning kommer att ordnas på tomten. En
parkeringsplats för naturreservatet föreslås intill Lillsjö badväg.
Avgränsningen av planområdet har samordnats i förhållande till den gränsen
till naturreservatet kring Lillsjön-Örnässjön.

Barnperspektiv
Förslaget innehåller en förskola. En parkering för minst 50 cyklar föreslås
inom förskolans område i anslutning till huvudentrén vilket ger barn och
föräldrar som bor i närområdet en möjlighet att enkelt ta sig till förskolan.
Hämtning och lämning föreslås ske på en rundslinga framför huvudentrén,
vilket möjliggör en säker ingång till förskolan för barnen. Förskolegården är
cirka 3800 m2 vilket motsvarar cirka 32 m2/barn, vilket är mer än nyckeltalet i
kommunens ramprogram för Utbildningskontorets verksamhetslokaler.
Förskolans närhet till naturreservetet kan ge barnen ytterligare en kvalitet i
förskoleverksamheten.
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Datum

2018-02-06
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Handlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1 000, daterad den 2018-01-08
Denna planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande nr 1

Övriga handlingar
Behovsbedömning
Bullerutredning Kungsängs-Tibble 1:3, Sweco, 2016-10-12, rev 2017-02-16
Dagvattenutredning till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:3, Upplands-Bro, Sweco, 2018-01-08
Projekterings-PM/ Miljö- och geoteknik, 2016-11-22
Gestaltningsprogram, 2018-01-08

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av en förskola i Tibble,
Kungsängen. Planförslaget säkerställer gång- och cykelbanor, naturmark och en allmän
parkeringsplats men möjliggör även för breddning av befintliga lokalgatan Lillsjö badväg.
Planförslaget ersätter idag oexploaterad mark som tidigare nyttjats som tillfällig parkeringsplats
sommartid.
Planområdet avgränsas i norr av naturmark intill Lillsjö badväg. I väster och söder angränsar området
mot Tibblehöjden och i öster angränsar planområdet mot det nya äldreboendet som är under
byggnation. Planområdet är idag planlagt för park och ingen bebyggelse är uppförd. För att ändra
användningen inom planområdet behöver en ny detaljplan upprättas.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2016 och handläggs enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande.

Det aktuella planskedet är granskningsskedet. Beslut om antagande fattas av Kommunstyrelsen.
Förslaget om äldreboende antogs i Kommunstyrelsen den 26 april 2017.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samrådstid
Granskningstid, granskning nr 1
Granskningstid, granskning nr 2
Antagande (KS)

november 2016
november/december 2016
mars 2017
januari 2018
mars 2018

Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav den 27 april 2016 § 61, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för förskola och äldreboende för del av Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg) genom
standardförfarande (PBL 2010:900).
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Samråd och granskning nr 1 och 2
I samrådet innehöll förslaget både äldreboende och förskola. Granskning nr 1 innehöll samma förslag
som i samrådet. Efter granskning nr 1 antogs den delen av detaljplanen som innehöll äldreboendet.
Planen vann laga kraft den 23 maj 2017. Förskolan behövde utredas ytterligare, därför antogs inte den
delen av planen. Vid bearbetning av förslag till förskola tydliggjordes att byggnaden behövde större
byggnadsarea för att bli ändamålsenlig. Förslaget till förskola granskas därför ytterligare en gång
innan planen kan antas. Detta kallas granskning nummer 2. Planen för förskolan har då fått ett eget
plannummer 1608 och ärendet handläggs i diarienummer KS 17/0212. Handlingar fram till och med
granskning nr 1 finns i diarienummer KS 16/0252.

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

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och
ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet. Trafiken som passerar området är måttlig och den trafik som planområdet kommer att
generera bedöms inte påverka området på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormer kommer att
överskridas. I dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer
för utomhusluft överskrids. Problemen uppstår ofta områden med hög trafikbelastning där parametrar
som markbeläggning, tillåten körning med dubbdäck och gaturum där luften inte cirkulerar spelar in.
Aktuellt planområde är öppet och med ett måttligt trafikflöde.
Vatten
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde (inrättat av Länsstyrelsen 2008). Syftet
med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra
risk för vattenförorening och påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör skyddsområdets
sekundära zon då det ligger mer än 50 m från strandlinjen men dagvatten naturligt eller tekniskt
avrinner mot Östra Mälaren. För dag- och dräneringsvattenhantering gäller följande:
”Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening
föreligger, t.ex. större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan
föregående rening. Dräneringssystem vid sådana anläggningar samt längs järnvägsspår ska vara
försett med möjlighet till fördröjning och uppsamling i samband med t.ex. kemikalieolyckor. Utsläpp
av dag- och dräneringsvatten från befintliga vägar, broar, järnvägsspår, parkeringsanläggningar och
dylikt får förekomma i den omfattning och utformning den har då dessa föreskrifter träder i kraft
under förutsättning att den inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.”
Detaljplanen inom planområdet förväntas inte innebära någon negativ inverkan på den ekologiska
statusen för Östra Mälaren. En dagvattenutredning är framtagen vilken konstaterar att området till stor
del bestå av lera vilket är svårinfiltrerat. (Dagvattenutredning till detaljplan för Kungsängens-Tibble
1:3, Upplands-Bro, Sweco (2018-01-08) Utredningen lyfter fram avgränsande dike,
fördröjningsmagasin, gröna tak, raingardens och stuprörsutkastare mot växtbäddar som exempel på
åtgärder för hur fördröjning och rening kan ske inom området.
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Ekologiskt känsliga områden
På cirka 500-1000 meters avstånd, väster om planområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt
område (ESKO) enligt MB 3 kap., Lillsjön och Örnässjön. Området är ett populärt rekreationsområde
för kommuninvånarna. Området kring sjöarna har även höga värden för fågellivet. Ett naturreservat är
beslutat för de bägge sjöarna och deras omgivningar.
Buller
Trafikbuller genereras från Granhammarsvägen och trafikbullernivåerna (redovisas i Bullerutredning
Kungsängs-Tibble 1:3, Sweco 2016-10-12, rev 2017-02-16)) har visats sig vara måttliga.
Granhammarsvägen har 224 000 fordon/år och omfattas därför inte av miljökvalitetsnormerna för
omgivningsbuller.
Låg trafikmängd och låg hastighet i kombination med avstånd från väg och en lägre skärm utefter
Granhammarsvägens västra sida ger låga beräknade ekvivalenta och maximala värden över hela
planområdet. Den ekvivalenta och maximala ljudnivån överskrider inte 55 dB(A) respektive 70 dB(A)
i markplan någonstans inom planområdet. Den ekvivalenta ljudnivån ligger under 50 dB(A) på hela
förskolegården.

Behovsbedömning
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Äldreboende
och förskola vill Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3) inte medför risk för betydande
miljöpåverkan så att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Ett genomförande av planen
kan få vissa negativa effekter för sociala värden samt risker för människors hälsa och miljön.
Förebyggande åtgärder för att minska riskerna föreslås i detaljplanen vilka i första hand gäller säkerhet
kopplat till trafik. Planens genomförande påverkar inte möjligheterna att följa miljökvalitetsnormer.
Konsekvenserna av planens genomförande kommer att beskrivas i planbeskrivningen.
Behovsbedömningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt
kunskapsunderlag. Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Stockholm som delar kommunens
bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Nedan följer en sammanfattning av
behovsbedömningen:

Kulturvärden
En fornlämning finns väster om Lillsjö badväg med RAÄ-nummer Kungsängen 143. Fornlämningen
består av ett bebyggelseområde bestående av tre husgrunder. Fornlämningen ligger inom naturreservat
och ligger därmed utanför planområdet. Arbetsmaskiner kommer inte få beträda naturreservatet vid
planens genomförande. Bedömningen är därför att inga kulturvärden kommer att påverkas av planen
genomförande.

Naturvärden
Planområdet gränsar till ett objekt med naturvärde som med rätt skötsel kan det utveckla naturvärden
till en nyckelbiotop. Området ligger på norra sidan av Lillsjö badväg i närheten av parkeringsplatsen
vid Granhammarsvägen och ingår i naturreservatet. Bedömning är att inga naturvärden kommer att
påverkas av planens genomförande. Planområdet kan ingå i avrinningsområdet Lillsjön, som är ett
ekologiskt särskilt känsligt område. Planen kan medföra att fler människor kommer att vistas i
intilliggande naturområden. Det skulle kunna leda till ett ökat slitage på grönytor och markvegetation.
Det bedöms dock få en mindre påverkan, då skolor redan idag vistas i området.
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Sociala värden
Planområdet består idag av en gräsyta som kan användas för spontanidrott. Ungdomar använder
grönytan som samlingsplats och boende i närområdet för gemensamt firande av högtider. Eftersom en
stor del av grönytan bli bebyggd minskar möjligheten till att använda platsen som samlingsplats och
för spontanidrott. Naturreservatet kan komma att bli en resurs för de boende inom planområdet.
Tillgången till naturområden lokalt kan ses som en social tillgång och mötesplats. Planen bedöms få
påverkan på sociala värden. Påverkan bedöms inte vara så stor att den medför betydande påverkan.

Materiella värden
I planområdet finns ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme och tele. De ledningar som finns inom
området kommer antingen att flyttas eller ligga kvar opåverkade. Planområdet ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde. Målet är att vattenkvaliteten i Lillsjön som är ett ekologiskt särskilt känsligt
område inte ska påverkas på grund av planens genomförande som bland annat medför ökad andel
trafik och hårdgjorda ytor. Dagvatten ska fördröjas och renas inom planområdet. En
dagvattenutredning är genomförd.

Risker för människors hälsa eller för miljön
Planområdet fungerar som översilningsyta vid stora regn. Vattenflöden från området intill måste
hanteras i planområdet för att inte utgöra översvämningsrisk för ny bebyggelse. Granhammarsvägen
kan påverka den nya bebyggelsen genom att den är sekundärled för transport av farligt gods samt
buller- och ljusstörning. Under arbetstiden kan bullerstörningar förekomma och byggfordon kan
utgöra trafikrisker. Det finns en risk för att planen kan påverka människors hälsa med avseende på
översvämning, trafikolyckor, buller och ljus. Genom planens utformning kan riskerna förebyggas.
Riskerna bedöms inte vara så stora att de utgör en betydande påverkan.
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Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 14 719 m2 stort och ligger i Tibble väster om Granhammarsvägen. Planområdet
omfattar del av Lillsjö badväg, grönområde med gång- och cykelstråk och en sommarparkering.
Planområdet är idag obebyggt. Planområdet avgränsas i norr av skog i anslutning till Lillsjö badväg
och öster avgränsas planområdet mot det nya äldreboendet som är under byggnation. I väster och
söder gränsar området mot ett mindre trädbevuxet grönområde och villatomter, radhustomter och
flerbostadshus på Tibblehöjden.

Figur 1 Översiktskarta över Kungsängen. Planområdet markerat i rött.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 som ägs av Upplands-Bro kommun.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Planområdet ligger omkring 500 meter utanför Försvarsmaktens influensområde luftrum. Inom
influensområdet får ny bebyggelse eller andra åtgärder inte innebära risk för påtaglig skada på
riksintresse eller område av betydelse för totalförsvarets militära del. Planområdet bedöms inte
påverka riksintresset negativt.

RUFS 2010
Planområdet ligger inom område utpekad som ”övrig regional stadsbygd”. Området har lägre
tillgänglighet till kollektivtrafik. Till övrig regional stadsbygd hör perifera stationslägen samt
fritidshusområden som bedöms bli omvandlade till områden med åretruntbostäder under planperioden.
Områdena bidrar till regionens bostadsförsörjning genom varierade miljöer. De tillgodoser också
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behovet av mark för mindre kontaktintensiva verksamheter. I dessa områden kan viss fortsatt
bebyggelseutveckling förväntas.
Lillsjön och Örnässjön med närområde redovisas i RUFS som förslaget område för naturreservat.
Området är ett utredningsområde i programmet för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen,
2003: ”Aldrig långt till naturen”. Samma område är utpekat som en grön värdekärna i regionens
grönstruktur. Planområdet ligger i naturreservatets närområde men har inte historiskt sett eller i
nuläget sådana värden som kan kopplas till naturreservatet. De rekreativa värden som naturreservatet
kan erbjuda kommer vara tillgängligt för förskoleverksamheten. Inga kända biologiska värden eller
kulturhistoriska värden finns inom planområdet.

Översiktsplan
Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) betecknat som befintligt bostadsområde inom
tätortsavgränsningen. Lillsjö badväg redovisas som prioriterat rekreativt promenadstråk. Området runt
Lillsjön och Örnässjön är beslut om naturreservat taget. Inom en kilometer från planområdet föreslås
planerade/föreslagen ny bostadsbebyggelse.
I översiktsplanen anges befintlig tätort som utvecklingsområde. Vid förtätningar ska inriktningen vara
att länka skilda bostadsområden och utveckla grönstrukturen samt åstadkomma tydligare gaturum.
Kommunen ser att den förtätning som sker inom befintlig tätort som sker med aktuell plan stämmer
väl med ÖP 2010. Planområdet kan länka samman skilda bostadsområden.

Detaljplaner och förordnanden
För planområdet finns en gällande stadsplan:
• Stadsplan 2 för del av Tibblehöjden, Upplands-Bro kommun, Stockholm län, 1972. I
stadsplanen är planområdet utpekat som allmän platsmark för park, gata och gång- och
cykelstråk.

Grönplanen
Planområdet är utpekat som grönyta med parkkaraktär. Intentionen med planen är att parkkaraktären
kan behållas och utvecklas när området tas i anspråk. Lillsjöstråket, som utgör ett grönstråk, går att
utveckla rekreativt. Detta ligger i linje med aktuell planläggning.

Förutsättningar, planförslag och konsekvenser
Natur
Mark och vegetation
Planområdet består av en öppen gräsyta med omkringliggande gång- och cykelvägar. En del av
området används till sommarparkering för besökare av kommunens anläggningar vid Lillsjön.
Planområdet ligger i en svacka omgärdad av ett skogsområde med Tibblehöjdens bostadsområden
bakom. I norr angränsar planområdet mot skogsmark och i öster mot det äldreboendet som är under
byggnation.
Landskaps- och stadsbild
Den öppna ytan innebär att siktstråk bildas i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Siktlinjerna kommer
delvis att stängas igen med det äldreboende som är under uppförande. Släpp mellan förskolan och
äldreboendet i nord-sydlig riktning gör att en viss del av siktlinjen kommer att förstärkas och bevaras
genom inramningen som huskropparna medför.
Den tidigare öppna ytan kommer att bebyggas och framkomligheten kommer att förändras. Den nya
verksamheten innebär att ytorna kommer nyttjas på ett annat sätt av barn. En tydligare koppling
kommer att ske till befintliga kringliggande bostadsområden. Detta bör förstärkas med nya samt
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upprustade gång- och cykelstråk. Natur och parkområdena kring den nya bebyggelsen utgör en kvalitet
för de nya verksamheterna och det är troligt att de kommer att nyttjas av förskoleverksamheten. Den
påfrestning på miljön som nyttjandet av platsen möjligen innebär ska vägas mot att platsen görs
tillgänglig för fler samt att nyttjandet ger liv och rörelse till platsen.
Inom eller i närheten av planområdet finns ingen utpekad bevarandevärd kulturmiljö.
Geologi/Geotekniska förhållanden
Ett projekterings PM Geoteknik med markteknisk undersökningsrapport har tagits fram av Bjerking
2016-11-22. Jordlagerföljden konstateras att i allmänhet innehålla ett lager fyllning överlagrandes
torrskorpelera och lera ovan friktionsjord vilandes på berg. Bergets överyta har påträffats mellan 2
meter och 7 meter under befintlig markyta. Berget har inte undersökts närmare.
Grundvattenytans nolltrycksnivå bedöms ligga ca 2 – 2,5 meter under kringliggande markyta.
Lerans beräknade sättningsegenskaper redovisas enligt bild nedan.

Planerad byggnad föreslås grundläggas med hjälp av stödpålar till fast botten. Med hänsyn till att
block noterats i friktionsjorden och det delvis begränsade jorddjupet bör borrade pålar övervägas.
Planerad väg bedöms kunna grundläggas direkt i mark utan några geotekniska
förstärkningsåtgärder. Före grundläggning av väg skall förekommande mulljord och
fyllning schaktas bort.
Rekreation och friluftsliv
Planområdets öppna gräsyta utgör idag en social mötesplats då den genomkorsas av gång- och
cykelstråk och lämpar sig väl för möten. På gräsytorna uppstår spontanidrott och de fungerar som
mötesplats för ungdomar, men kan även användas för de kringboende vid firande av högtider.
För området runt sjöarna Örnässjön och Lillsjön har kommunen beslutat att bilda ett kommunalt
naturreservat 2016-12-21 § 152 på grund av sina natur- och friluftsvärden. Sjöområdet utgör ett viktigt
rekreationsområde för Kungsängenborna och Lillsjön är en populär badsjö. Området med badplats och
motionsspår ligger tätortsnära. Planområdet ligger omkring 500 meter från Lillsjön badplats.
Naturreservatets föreslagna gräns redovisas i kartan nedan. Gränsen för naturreservatet ligger i direkt
angränsning mot planområdet.
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Figur 2. Naturreservat för Lillsjön-Örnässjön, beslutskarta 1A (2016-12-14).
Planområdet är markerat med röd punkt.

Fornlämningar
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Påträffas fornlämningar i samband med
markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 §, Kulturmiljölagen (1988:950), omedelbart avbrytas
och länsstyrelsen underrättas.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Planområdet saknar idag bebyggelse. Ett skogsområde avskiljer planområdet från den kringliggande
bebyggelsen på Tibblehöjden. Längs Månstensvägen, väster om planområdet, finns småhus. I söder,
längs Geologvägen/Mineralvägen, finns ett område med flerbostadshus och radhus. I öster byggs ett
äldreboende i fyra våningar med en femte indragen våning. På motsatt sida Granhammarsvägen finns
flerbostadshus i form av punkthus om 8 våningar.
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Övergripande disposition
Planförslaget möjliggör för förskola. En förskola möjliggörs med en byggnadsarea för
huvudbyggnaden på 1400 m2. Utrymme för parkering, miljöstationer, garage osv. ska anordnas inom
kvartersmark.
Norr om förskolan föreslås en allmän parkering för besökare till naturreservatet samt för badgäster
sommartid. Lillsjö badväg breddas och infart för förskolan ordnas.
I översiktsplanen föreslås planerad/föreslagen ny bostadsbebyggelse inom en kilometer från
planområdet. En sådan utveckling leder till att ytterligare offentlig service behöver skapas i
närområdet, vilket gör planområdet strategiskt ur den aspekten.
Förskola
För planområdet föreslås ny bebygelse för förskola. Förskolans huvudbyggnad tillåts uppföras till en
största byggnadsarea om 1400 kvm byggnadsarea, vilket möjliggör sex avdelningar. Byggnaden
föreslås uppföras med en nockhöjd om 8,5 meter, vilket tillåter två våningar. Förskolans högsta
bruttoarea är 1800 m2, vilket innebär att endast en del av den totala byggnadsarean kan byggas i två
våningar. Komplementbyggnader såsom förråd, barnvagnsparkering, solskydd etc om totalt 150 m2
byggnadsarea får uppföras. Förskolan kommer att möjliggöra för cirka 120 nya förskoleplatser.
Enligt Boverkets skrift: ”Gör plats för barn och unga” är den rekommenderade ytan för barns lek 40
m2/barn för förskoleverksamhet på en yta om minst 3000 m2 för att uppnå den bästa möjligheten att
utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. Det är lämpligt att lokalisera
förskolor i närhet till parker och naturmark som kan komplettera med ytterligare kvaliteter som inte
finns på förskolans egen gård.
Utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun beslutade den 23 augusti 2016 att anta Framtidens
förskola och skola, ett ramprogram för Utbildningskontorets verksamhetslokaler. Ramprogrammet
anger nyckeltal för förskolebarns utemiljö på 30 m2 /barn. Verksamhetsytan förlokalen för en förskola
beräknas vara 10 m2 /barn.
Kvartersmarken angiven för förskoleverksamhet är cirka 7400 m2 stor. Med en tillåten byggnadsarea
om 1400 m2 samt avsatt utrymme för parkeringsplatser och angöringsytor skapas fortfarande en
tillräcklig friyta per barn som stämmer överens med Boverkets rekommendationer. Friytor för barnens
utelek kommer att iordningställas kring förskolan, utöver detta kommer det finnas möjlighet för
pedagogerna att vistas med barnen i den omkringliggande naturen. Utegården för förskolan är cirka
3800 m2 vilket motsvarar cirka 32 m2 /barn.
Förskolan ligger strategiskt placerad intill en lågtrafikerad väg med goda möjligheter att nyttja
kollektivtrafik samt tillgängliga gång- och cykelleder. En planskild korsning förbinder planområdet
med resten av Kungsängen. Idag finns det en infart till den tillfälliga sommarparkeringen som med
några förbättringar i avseende sikt och tillgänglighet kommer att kunna nyttjas för verksamheten, se
kapitlet Parkering, varumottagning och utfarter.
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Figur 4. Illustration av förskolan, sett från nordost, Marge arkitekter.

Gestaltning
Ett gestaltningsprogram gällande förskolan har tagits fram gemensamt av kommunen och exploatören,
vilket kompletterar denna planhandling i bygglovsprocessen.
Gestaltningsprogrammet redovisar översiktligt gestaltning och principer för utformningen av förskolan
och utemiljön. Gestaltningsprogrammet visar de arkitektoniska intentionerna och kvalitén för
byggnader och utemiljön i projektet och syftar till att vara vägledande vid handläggning av bygglov.
Materialval:
• Stående träpanel eller annat material som passar på platsen
• Tak i sedum och/eller plåt
• Fönster och entréer markerade med nischer i avvikande kulör: Trä eller fibercement
Gestaltning av förskola:
• Envåningsbyggnad, fläktrum på vind
• Sadeltak
• Uppbruten form med sidoentréer till avdelningar
• Gård med definierade zoner för lek och utveckling i eget tempo
• Angöring och parkering i anslutning till tydligt artikulerad huvudentré.
Utemiljö:
Genom byggnadens form skapas möjligheter att dela in gården i olika zoner beroende på
användningsområde. Markbeläggningen är därutöver omväxlande gräs, grus, barkflis och asfalt. En
cykelslinga löper längs gården. Förskolegården får i hög utsträckning naturlig skugga genom
husvolymerna, inplanterade träd och skogsbrynet.
Mot äldreboendet i öster och det förbipasserande nord-sydliga stråket planeras så att möjligheter till
möten mellan förskola och de boende på äldreboendet skapas. Stråket förstärks genom anläggande av
sittplatser och grönska. Här kan äldre, barn och förbipasserande ta en paus och njuta av t ex fruktträd
eller bärbuskar längst staketet på bägge sidor.
Planområdet ligger i nära anslutning till Lillsjön och det planerade naturreservatet, vilket gör att
förskolan har god tillgänglighet till naturområden med hög kvalitét. Även utemiljöerna inom
planområdet kommer ha goda förutsättningar att utgöra en kvalité för verksamheten.
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Figur 3. Illustrationsplan för förskolan, Marge arkiteker.

Tillgänglighet
Byggnader och mark utformas i enlighet med de bestämmelser som finns i lagar och förordningar
gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Offentlig service och kommersiell service
Planområdet är beläget ca 1 km från Tibble torg där mindre service och centrumverksamheter såsom
detaljhandel finns. Kungsängens centrum ligger omkring 3 km från planområdet där pendeltågsstation
och centrum finns. Centrum erbjuder ett utbud av dagligvaruhandel, småbutiker, restauranger,
vårdcentral och apotek. Närmsta befintliga förskola finns cirka 600 meter söder om planområdet.
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Trafik och kommunikationer
Gatunät

Figur 6. Lillsjö Badväg. Foto: Sweco

Figur 4. Granhammarsvägen. Foto: Sweco

Lillsjö badväg är en mindre asfaltsbelagd bilväg som ansluts mot badplatsen vid sjön. I planförslaget
föreslås Lillsjö badväg breddas söderut så att vägens totala bredd blir 7 meter. Lillsjö badväg ska
fortsättningsvis behålla funktionen som lokalgata med låg hastighet. In- och utfarter mot vägen ska
utformas så att sikten blir god. Vägen är omsluten av lövträd och större tallar. Vid breddning av vägen
är det särskilt intressant att peka ut träd som är värda att bevara vilka över tid kommer fortsätta att
både skapa rumslighet till vägen men även till den nya bebyggelsen.
Infarten från Granhammarsvägen kommer behöva breddas med en vänstersvängningsfil söderifrån för
att undvika köbildning och öka trafiksäkerheten när förskolan byggts.
Parkering, varumottagning, in- och utfarter

Figur8. Infart från Lillsjö badväg till sommarparkering
Foto: Sweco
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Idag finns det under sommarhalvåret möjlighet att ställa bilen på nuvarande gräsyta vilket planområdet
omfattar. De tidigare tillfälliga parkeringsplatserna på nuvarande gräsyta kommer att ersättas utanför
planområdet när förskolan är byggd.
Parkeringsyta föreslås i planområdets norra del. Parkeringen kommer att kunna fungera som som extra
parkering till naturreservatet och badplats sommartid, men även extra korttidsparkering för föräldrar
vid lämning till förskolan. Parkeringen föreslås utföras grusad och upphöjd i nivå med Lillsjö badväg.
Utmed cykelvägen föreslås sittplatser och en väl utformad gestaltning av förhöjningen och platsen
som bildas mellan parkering och gång- och cykelbana.
Till förskolan anordnas personalparkering samt korttidsparkering för hämtning och lämning av barn på
kvartersmark i anslutning till befintlig infart till området. Handikapparkering anordnas i närheten av
entrén.
Förskolan behöver stort antal cykelparkeringar för personal, barn och föräldrar samt cykelvagnar. Det
bör finnas utrymme för 50 cykelparkeringar inom förskolans område. Föräldrar som vill byta till buss
efter att ha lämnat barnen bör kunna göra det genom att parkera cykeln vid förskolan under dagen.
En vändplan anläggs på kvartersmark för förskolan för att möjliggöra vändning för leveranser och
sopbilar.

Figur 9. Infart, parkering och vändmöjligheter. Utsnitt ur situationsplanen. Illustration av Marge Arkitekter.

Ett öst-/västligt cykelstråk kommer att korsa in-/utfarten till verksamheterna. Under Gång-, cykel- och
mopedtrafik beskrivs trafiksäkerheten ytterligare.
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Gång-, cykel- och mopedtrafik

Figur 10. Befintlig gång- och cykelväg (nord-/sydlig riktning)

Figur 11. Befintlig grusad gång- och cykelväg
(öst-/västlig riktning). Foto: Sweco.

Inom och i närheten av planområdet finns befintliga gång- och cykelstråk. Ett nord/sydligt gång- och
cykelstråk angränsar till planområdet och redovisas i kommunens gång- och cykelplan (2012-04-18).
Stråket ansluter mot östra delen av Kungsängen genom en planskilda trafiksäker gång- och
cykeltunnel under Granhammarsvägen. Gång- och cykelstråket utgör en viktig förbindelse och genväg
mellan de södra och norra delarna av kommunen. I öst-/västlig riktning finns en befintlig grusad gångoch cykelväg. Vägen vinterunderhålls inte. I kommunens Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag,
beslutad 2012-04-18 lyfts en förbindelse mot Lillsjön (nr 3 i figur 13) som ett åtgärdsförslag för att
förbättra gång- och cykelframkomligheten till viktiga målpunkter i Kungsängen.
I samband med ett plangenomförande föreslås en uppgradering av gång- och cykelvägen genom ny
beläggning och breddning. Då gång- och cykelbanan sedan tidigare har en lutning och cyklister får
ordentligt med fart från väster är det viktigt att cyklisterna görs särskilt synliga för bilister då de korsar
vägbanan.
Där gång- och cykelvägen korsar vägen föreslås en upphöjning samt att denna utförs i kontrasterande
material/färg och synliggörs med till exempel skyltning för att höja säkerheten för de oskyddade
trafikanterna. Det kan också behövas hastighetssänkande åtgärder för cyklister som kommer på
cykelvägen västerifrån.
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Figur 12. Exempel på hur man kan arbeta med olika markmaterial på gångytor och cykelstråk Foto: Sweco

Det är särskilt viktigt att beakta trafiksäkerhetshöjdande åtgärder i korsningspunkter. Befintlig gångoch cykelbana lutar generellt <3,5 %, vilken utgör god tillgänglighet. Lokalt finns områden där gångoch cykelbana lutar över 8 % (vilket kan tolereras lokalt). Vid projekteringen av gång- och cykelbanan
ska branta lutningar i möjligaste mån justeras. Det öst-/västliga stråket får en tydligare koppling mot
förskolan och äldreboendet, men tillgängligheten säkerställs även mot rekreationsområdet och mot
befintlig gång- och cykelbana öster om planområdet. Gång- och cykelstråket pekas ut som allmän
platsmark i planförslaget.
Åtgärderna är i linje med Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag (2012-04-18) samt Trafik- och
tillgänglighetsprogram för 2016 (2016-02-22).

Figur 5. Utsnitt ur karta över befintliga gång- och cykelvägar i blått och nya gång- och cykelåtgärder i rött (Gång- och
cykelplan med åtgärdsförslag 2012-04-18, Upplands-Bro kommun). Planområdet markerat med svart streckad cirkel.
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I den östra delen av planområdet säkras en gångpassage mellan förskolan och äldreboendet genom att
en planbestämmelse om att området ska vara tillgängligt för allmän gång. Och cykeltrafik. Stråket
syftar dels till att få en koppling mellan förskolan och äldreboendet och bidra till mötet mellan
verksamheterna. Dels är syftet att sammanbinda befintliga stråk med de nya verksamheterna. Tanken
är att stråket ska kantas av sittplatser och grönska
Kollektivtrafik
Busshållplatsen ”Hallonvägen” finns längs Granhammarsvägen i planområdets direkta närhet.
Busslinjerna trafikerar Stockholm centrum, Kungsängens station samt Livgardet, Brunna och Råby.
Närheten till kollektivtrafik skapar förutsättningar för hållbart resande och god tillgänglighet till
verksamheterna inom planområdet.

Störningar och risker
Buller och vibrationer
Boverket har i sin vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolan och förskolans
utemiljö, ”Gör plats för barn och unga!” (2015) tagit fram riktvärden för önskvärda bullernivåer på en
förskolegård. Det är önskvärt med högst 50 dB(A) ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som
är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att resten av ytorna
ska ha högst 55 dB(A).
Inomhusnivåer regleras genom Svensk Standard SS 25268:2007 där 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå och
45 dB(A) maximal ljudnivå gäller för förskolor. Dessa krav gäller för utrymmen för undervisning.
Den beräknade trafikbullernivån inom planområdet är mycket måttlig. Den relativt låga trafikmängden
och den låga hastigheten gör, i kombination med avståndet till vägen samt den lägre befintliga
bullerskyddsskärmen, att den ekvivalenta och maximala ljudnivån inte överskrider 55 dB(A)
respektive 70 dB(A) i markplan någonstans inom planområdet. Den ekvivalenta ljudnivån ligger under
50 dB(A) på hela förskolegården.
Målvärdet för förskoleverksamhet klaras på hela den tomt som är avsatt. Ytor för lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet kan förläggas utan hänsyn till trafikbuller. Byggnaden kommer att bidra till att
ljudnivån väster om densamma bli lägre än vad som redovisas i bullerutbredningskartan.
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Figur 6. Beräknade ljudnivåer för trafik, underlag till detaljplan (Sweco, 2016-10-12).
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Luft
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i
Stockholms län (Rapport 2012:34) eftersom miljökvalitetsnormen för luft överskrids på ett antal
platser. Åtgärdsprogrammet syftar till att aktuella miljökvalitetsnormer ska uppfyllas inom det
geografiska område där överskridanden sker och där människor vistas. I Stockholms län överträds
normerna i sju av länets 26 kommuner, Upplands-Bro är inte en av dem. I dagsläget finns inga kända
områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Den väg som
löper störst risk för överskridande av normer är E18. Problemen uppstår ofta i områden med hög
trafikbelastning där parametrar som markbeläggning, tillåten körning med dubbdäck och gaturum där
luften inte cirkulerar spelar in.
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet. Trafiken som passerar området är måttlig och planområdet öppet. Den trafik som
planområdet kommer att generera bedöms inte påverka området på ett sådant sätt att
miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.
Radon
De utförda mätningarna visar att marken inom undersökningsområdet innehåller höga
radonhalter. Marken klassificeras som högradonmark vilket medför att planerad byggnation skall
utföras radonsäkert. Skyddsåtgärder krävs vid byggplats vilket åligger den som ska bygga, detsamma
gäller de åtgärder som krävs för att säkerställa att högsta tillåtna radonhalt inte överskrids i byggnaden.
Översvämning
Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en lågpunktskartering för att se vilka områden som vid
ett kraftigt regn kan bli vattenfyllda. Planområdet är där tydligt markerat som ett område som riskerar
att drabbas av översvämningar över 1 meter. Detta är i första hand en topografisk analys som inte tagit
hänsyn till markens infiltrationskapacitet eller redan inbyggda åtgärder. På grund av de geotekniska
förutsättningarna antas att planområdets infiltrationskapacitet naturligt är låg.
En illustration över vattnets naturliga avrinning ses på nästa sida. Under Granhammarsvägen finns en
gångtunnel, vilken är lägre belägen än planområdet. Ett rimligt antagande är därför att vatten från
planområdet, om det inte tas omhand, tar vägen genom gångtunneln mot det bostadsområde som är
beläget öster om Granhammarsvägen.
Vid exploatering sker en hårdgöring av ytor vilket gör att ytavrinning ökar, genom tak och
stenlagda/asfalterade ytor. Det är därför av vikt att vatten fördröjs lokalt i möjligaste mån. Ett grönt tak
ska genomföras vilket har en fördröjande effekt. Vid projektering av området höjdsätts marken på ett
sådant sätt så att vatten leds ut mot gröna ytor och diken vilket fördröjer och infiltrerar vattnet.
Dagvattnet kommer att hanteras inom planområdet, se vidare Teknisk försörjning.
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Figur 7. Naturlig avrinning. Gul streckad linje visar planområdets ungefärliga läge. Blå pilar visar hur vattnet rinner. Röd
streckad area visar lågpunkt inom planområdet dit vattnet rör sig.

Farligt gods
Granhammarsvägen är utpekad som rekommenderad sekundär väg för transport av farligt gods. De
primära vägarna bildar ett huvudvägnät för genomfartstrafik medan sekundära vägar är avsedda för
lokala transporter till och från de primära transportvägarna. Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit
fram ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods” (201604-11). I riktlinjerna finns rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och
olika typer av markanvändning. Länsstyrelsen anser att kommunen bör lokalisera bebyggelse enligt
dessa rekommendationer för att uppnå en god samhällsplanering. Avstånden mäts från den närmaste
vägkanten.
Länsstyrelsen anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av detaljplaner inom 150 meter från väg
och järnväg där det transporteras farligt gods. För bebyggelse intill sekundära leder är det svårt att
göra en allmängiltig vägledning eftersom riskbilden kan variera mellan olika leder – både beträffande
sannolikheten för olycka med farligt gods samt vilka konsekvenser som kan inträffa. Länsstyrelsen
anser att det, för de flesta sekundära leder behöver finnas ett bebyggelsefritt avstånd på minst 25 meter
mellan vägen och den markvändning som planområdet föreslår.
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Figur 8. Rekommenderad markanvändning intill utpekad transportled för farligt gods. Källa: Länsstyrelsen i Stockholm län.

Briab (Brand & Riskingenjörerna AB) har 2012-07-03 i PM ”Kungstibble 20:1, Upplands-Bro,
Sannolikhetsbedömning för farligt gods-olycka” genomfört kvantitativa beräkningar av
olycksfrekvenser för att få fram en tydlig bild av risknivån. Som underlag har de använt sig av
”Analys av risker från transporter av farligt gods på Granhammarsvägen i anslutning till byggnad”
som upprättades av Brandskyddslaget 2005-09-05.

Figur 9. Bilden visar överskådligt giltighetsområdet för sannolikhetsbedömningen (Källa: Briab). Planområdet ligger på
motsatt sida Granhammarsvägen från de två punkthusen till höger i bild.

Beräkningarna är genomförda genom en modell framtagen av Räddningsverket. Beräkningar visar att
sannolikheten för en farligt godsolycka med antändning av utsläpp endast uppgår till 3,7 x 10-8 per år.
Detta motsvarar en olycka inom 27 miljoner år. Som jämförelse anger Det Norske Veritas i rapporten
Värdering av risk, som givits ut av Räddningsverket, en högre sannolikhet (1 x 10-7) som gräns för
område där risker anses som små. Briabs bedömning är att konsekvenserna vid en farligt gods-olycka
inte kan anses vara försumbara mot bakgrund av den befintliga riskanalysen. Sannolikheten för att en
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olycka inträffar och leder fram till sådana konsekvenser bedöms dock vara så låg att det inte är
motiverat att vidta konsekvensreducerande åtgärder.
Förskolans tomt kommer att hamna cirka 100 meter från Granhammarsvägens närmaste vägkant.
Förskolan klarar därför det riskavstånd som Länsstyrelsen rekommenderat. Det nya äldreboendet som
är under uppförande kommer att skärma av mot Gransätersvägen vilket minskar riskerna för förskolan
ytterligare vid en olycka.

Teknisk försörjning
Markavvattningsföretag
Planområdet ingick tidigare i båtnadsområdet för Källåkerns dikningsföretag. Dikningsföretag är en
typ av markavvattning (vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken). Dikningsföretaget har lagts ner
efter beslut av Mark- och miljödomstolen den 4 oktober 2017. Beslutet vann laga kraft den 25 oktober
2017.

Dagvatten
Planområdet ligger inom avrinningsområde till Mälaren-Görväln. Den preliminära statusklassningen
2015 för Brofjärden och Görväln är att den ekologiska statusen är god, men att god kemisk status inte
uppnås.
Planområdet ligger inom Östra Mälardalens vattenskyddsområde som inrättades av Länsstyrelsen
2008. Syftet med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan
medföra risk för vattenförorening och påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör
skyddsområdets sekundära zon då det ligger mer än 50 meter från strandlinjen, men dagvatten
naturligt eller tekniskt avrinner mot Östra Mälaren. För dag- och dräneringsvattenhantering gäller
följande:
”Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening
föreligger, t.ex. större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan
föregående rening. Dräneringssystem vid sådana anläggningar samt längs järnvägsspår ska vara
försett med möjlighet till fördröjning och uppsamling i samband med t.ex. kemikalieolyckor. Utsläpp
av dag- och dräneringsvatten från befintliga vägar, broar, järnvägsspår, parkeringsanläggningar och
dylikt får förekomma i den omfattning och utformning den har då dessa föreskrifter träder i kraft
under förutsättning att den inte strider mot bestämmelserna i gällande miljölagstiftning.”
Kommunens stamledningsnät för vatten- och avlopp går genom planområdet. Överskottsvatten får
släppas på den norra dagvattenledningen, med en dimension på 315 mm. Dagvattennätet leder vattnet
vidare, via Tibbledammen, till Tibbleviken/Görväln/Mälaren. Dagvattennätet är hårt belastat.

Detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg
(Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1608

Planbeskrivning

Sida 25 av 33

Figur 10. Ledningsnätets väg till recipient. Utlopp i Tibbleviken. Källa: Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret,
Upplands-Bro kommun.

I dagvattenutredning (Sweco, 2018-01-08) har flödes- och föroreningsberäkningar genomförts för
planområdet. Beräkningar har utförs för uppskattade flöden och föroreningshalter före respektive efter
exploatering. Dagens markanvändning har uppskattats utifrån ortofoto. Markanvändning efter
exploatering har hämtats från plankartan. Avrinningskoefficienten har i enlighet med praxis hämtats
från Svenskt Vatten P110. Markvändning och avrinningskoefficient redovisas i tabellen nedan genom
schablonvärden och antagen om att delar av området kommer att vara hårdgjorda (vatten kommer att
rinna av) och en del kommer att vara bevuxna (vatten kommer att i viss mån kunna uppehållas och
infiltreras).
Tabell 1. Markanvändning och avrinningskoefficienter

Marktyp

AvrinningsFöre exploatering (ha)
koefficient (φ)
Hårdgjord yta
0,8
0,06
Parkering
0,8
Skog
0,1
0,66
Äng
0,1
075
Gång- och cykelbana
0,8
Kvartersmark förskola
0,6*
* P110: Skola ligger mellan 0,5 – 0,7. Området är flackt.

Efter exploatering (ha)
0,11
0,08
0,53
0,01
0,74

Flöden beräknades utifrån markanvändning och lokal nederbördsintensitet (519 mm).
Dimensionerande flöden har beräknats för regn med återkomstiden 10, 20 respektive 100 år.
Klimatfaktorn sattes till 1,25. Beräknade flöden redovisas i tabell nedan.
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Tabell 2. Beräknade flöden före och efter exploatering

Årsregn
10-års regn
20-års regn
100-års regn

Före exploatering (l/s)
54
68
120

Efter exploatering (l/s)
190
240
400

I enlighet med Upplands-Bro översiktsplan ska lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas så
långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Dagvattennätet som helhet är hårt belastat och
målet är att flödet till dagvattennätet från planområdet inte ska öka, jämfört med dagens flöde. Den
ökning i avrinnande vatten som exploateringen kommer att medföra ska därmed fördröjas inom
planområdet. För att inte belasta dagvattennätet mer än i nuläget kommer en fördröjningsvolym på 120
m3 behövas vid ett 10-årsregn, vid ett 20- års regn behövs 93 m3 fördröjas och vid ett 100-årsregn
behöver 190 m3 fördröjas.
Principiella dagvattenåtgärder som kan användas inom planområdet:
•

Principiell höjdsättning för att motverka instängda områden
Höjdsättningen av området bör göras så att marken lutar åt det håll vattnet är tänkt att rinna
när kraftiga regn inträffar. Hårdgjorda ytor såsom parkeringar och gång-/cykelväg kan lutas
mot grönområden för att gynna fördröjning och infiltration.

•

Avskärande dike
Ett avskärande dike anläggs i en sluttning så att det skär av, och leder om, vattnets naturliga
väg. Ju bredare dike, desto bättre blir infiltrations- och reningsmöjligheterna. Ett trapetsformat
dike är bättre än ett v-format ur både erosions- och reningshänseende. Vattnet i diket kan ledas
vidare till en annan fördröjningsanordning inom planområdet. Om diket utformas med ett
strypt avlopp fungerar det också i sig själv som en långsmal fördröjningsdamm. Diket kan
vara fyllt med grus och planterat med till exempel gräs. Ett alternativ till ett dike kan vara en
svacka där vattnet tillåts stå vid stora regn.

•

Infiltration och vattenhållande åtgärder
o Gröna tak
Vegetationsbeklädda tak kan minska och utjämna dagvattenflöden.
Fördröjningskapaciteten ökar med tjockleken på substratet. Avrinningen beror också
på takets lutning.
o

Stuprörsutkastare och växtbäddar
För att fördröja takvatten föreslås öppna stuprörskastare som leder vidare vattnet till
en växtbädd som kan bestå av träd, örter och gräs. Ett alternativ till att använda
växtbädd är att använda ränndalar vilka leder vattnet vidare till grönytor för
fördröjning och rening.

o

Rain garden/växtbädd
Rain gardens är planteringar som kan ta emot vatten. Dit kan ytligt avrinnande vatten
ta sig från omgivande mark.

o

Dagvattenmagasin under mark
Om fördröjningsbehovet är svårt att tillgodose med öppna fördröjningslösningar kan
fördröjning också anordnas under mark genom att ersätta jord med material av en
större porvolym, ex. makadam. Den här typen av lösning har dock väldigt låg
reningskapacitet.
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Figur 19. Grön streckad linje visar ungefärligt läge för dagvattenledning där vatten får släppas på. Gul markering visar det
område dit naturlig höjdsättning leder vatten.

Marken inom planområdet består till största delen av postglacial lera, vilket gör att vatten har svårt att
infiltrera. Möjlighet för infiltrationslösningar finns endast i planområdets norra del där marken består
av morän. Marken där är dock blockig och området är högre beläget än det område som ska
exploateras. Det kan också vara önskvärt att behålla den skogsdunge, som nu står på den infiltrerbara
ytan, som avskiljare mot Lillsjö badväg. Terrängen söder, väster och norr om planområdet lutar så att
vattnets väg går över den planerade exploateringen. Terrängens naturliga höjdsättning gör sedan att
vatten rinner mot planområdets nordöstra del. Det är också här anslutning till det kommunala
dagvattennätet tillåts.
För att undvika att vattnet samlas inom planområdet rekommenderas ett avskärande dike längs dess
gräns, så att det inkommande vattnet istället leds runt området. Diket bör anläggas med självfall så att
vattnet leds mot ett område öster om äldreboendet, där det kan anslutas till dagvattennätet, via en
dräneringsledning i dikets botten. Dikets dimensioner avgör hur mycket vatten det kan fördröja.
Eftersom vattnet i dikets avleds innan det kommer in på planområdets exploaterade yta och
huvudsakligen kommer från naturmark, anses ytterligare rening än vad som sker i dikets bevuxna yta
överflödig.

Detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg
(Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1608

Planbeskrivning

Sida 28 av 33

Figur 20. För att undvika att vatten rinner in på planområdet rekommenderas ett avskärmande dike längs dess gräns, så att
det inkommande vattnet istället leds runt planområdet.

I öster, längs Granhammarsvägen, kan diket ledas via en skålad plantering/rain garden. Även denna
med dräneringsledning i botten, som kopplas på dagvattennätet. Med hjälp av höjdsättningen väster
om denna plantering/rain garden kan ytavrinnande vatten också ledas hit. Detta vatten har sannolikt
högre halt av föroreningar och därför ett större behov av rening.
Ytterligare fördröjningsvolym och reningsmöjlighet kan skapas genom att anlägga gröna tak anläggas
på alla byggnader och från stuprör kan vatten ledas via utkastare till mindre växtbäddar.
Sekundära avrinningsvägar bör alltid säkerställas då överskottsvatten som vid kraftiga regn inte kan
tas om hand av dagvattenlösningar måste avledas på ett säkert sätt för att minimera risken av
översvämningar och stående vatten. Alla ytor som ska fungera som sekundära avrinningssystem bör
vara nedsänkta i förhållande till de som inte ska svämmas över. Överskottsvatten från planområdet
samlas överskottsvatten nordöst om äldreboendet och tar sedan sannolikt vägen genom gångtunneln
under Granhammarsvägen. Under projekteringen ska frågan om sekundära avrinningsvägar hanteras i
samband med höjdsättningen av det nya området och hur man ska hantera det vatten som rinner ned
mot tunneln.
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Föroreningsbelastning
Planområdet ligger inom avrinningsområde till ekologiskt särskilt känsliga vattenområden och
våtmarker. Lillsjön ligger inom ESKO (ekologiskt särskilt känsliga områden) och är ett naturvärde av
kommunalt intresse. Eftersom sjöarna har mycket långsam vattenomsättning är de känsliga för utsläpp.
Lillsjön har ett bättre siktdjup än Örnässjön, som tidigare varit för högt belastad av lantbruk samt är
känslig för ytterligare belastning av fosfor. Sumpskogen mellan sjöarna minskar belastningen på
Lillsjön, som rinner ut i Västra Broviken. Sjön har höga naturvärden och är känslig på grund av
mycket långsam vattenomsättning och hög närsaltbelastning.
Det finns goda möjligheter att hantera dagvatten inom planområdet vilket planeras enligt ovan avsnitt:
Teknisk försörjning, dagvatten. Planens genomförande bedöms inte medföra påverkan av de
ekologiskt känsliga områdena genom utsläpp.

Vatten och avlopp
Inom planområdet producerar Kommunalförbundet Norrvatten kommunens dricksvatten.
Äldreboendet och förskolan kommer att anslutas till befintligt ledningsnät.
Genom planområdet korsar kommunens stamledningsnät för vatten- och avlopp. Byggnaderna inom
planområdet kommer ges sådan placering att ledningsnätet inte påverkas. Områden som säkerställer
allmänna ledningar (u-områden) har placerats med tre meter om vardera sidan ledningarna.

Värme
Genom planområdet korsar E.ONs fjärrvärmeledning. Ledningen leds från den planskilda korsningen
vid Granhammarsvägen västerut mot Tibblehöjden. Ledningen flyttades vid byggnationen av
äldreboendet. Ett område som säkerställer allmänna ledningar (u-områden) har placerats med tre meter
om vardera sidan ledningarna.

El, tele, bredband
Skanova har en fiberledning som korsar planområdet. Ledningen som påverkas leds tvärs över
planområdet från öster mot Lillsjö Badväg. Ledningen flyttades vid byggnationen av äldreboendet.

Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer inom
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har ett system för
insamling av matavfall.
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Konsekvenser av planens genomförande
Sociala konsekvenser
Planområdet nyttjas idag för spontanidrott, högtidsfirande och en mötesplats för främst ungdomar.
Genom att den öppna gräsytan exploateras leder detta till att en del av aktiviteterna inte lägre
möjliggörs på platsen.
Området kring Lillsjön erbjuder goda möjligheter till rekreation, möten samt spontanidrott.
Samhällsnyttan av att planlägga området samt de alternativa möjligheterna för fortsatt lek och rörelse i
närliggande område bör ses som tungt vägande skäl för ianspråktagandet av denna mark.
I samband vid anläggandet av förskola sker även en upprustning av den del av Lillsjö badväg och de
gång- och cykelbanor som omfattas av planförslaget. Planområdet är redan idag tillgängligt med
kollektivtrafik och gång- och cykel, men detta kommer ytterligare förbättras, vilket är positivt då
statusen förstärks för hållbara färdmedel.
Ianspråktagandet av platsen innebär att ytan för sommarparkering försvinner. Nya, permanenta
parkeringar anläggs inom naturreservatet och inom planområdet. Detta ger positiva effekter för
besökare en större del av året. Under de dagar med högst beläggning kan det ändå
sommarparkeringens upphörande få negativa konsekvenser för besökare vid badet.
Med planens genomförande kommer ett antal förskoleplatser beredas och området till viss del
iordningställas för lek. Barnperspektivet är väl integrerat i planförslaget genom stora friytor kopplade
till verksamheten, närheten till naturmark och det kommande naturreservatet kring Lillsjön. Det är
viktigt att förskolor ligger i nära anslutningen till bostäder, för att underlätta vardagen för barnfamiljer.
I Upplands-Bro översiktsplan pekas utvecklingsområden för bostäder ut inom ett nära avstånd till
förskolan.

Miljökonsekvenser
Planens genomförande förväntas inte innebära en sådan trafikökning vilket har en effekt på
trafikbuller. Den genomförda bullerutredningen redovisar att föreslagen markanvändning inte kommer
att påverkas negativt av trafikbuller och inga åtgärder krävs för att åstadkomma goda boende- och
utevistelsemiljöer.
Planförslaget ligger i direkt anslutning till det naturreservat som föreslås upprättas för Lillsjön och
Örnässjön. Planområdet tangerar området för naturreservat och någon åtgärd kommer inte att
genomföras inom dess avgränsning. I planförslaget tas oexploaterad naturmark i anspråk. Genom en
reglering av byggrättens storlek möjliggörs en så stor andel friyta som möjligt. Bebyggelsen ska
anpassas mot befintliga miljöer. I planförslaget säkerställs naturmark i så hög utsträckning som möjligt
och bevarandevärda träd i gatumiljön säkerställs. Inom planområdet förbättras gång- och
cykelmöjligheter som även är en positiv åtgärd för tillgängligheten till rekreationsområdet.
Genom planförslaget förändras området från en rekreationsyta till ett boendeområde med hårdgjorda
ytor såsom tak och körytor. För att hantera rening och fördröjning av dagvatten inom planområdet
kommer infiltrerande åtgärder såsom dike, översilningsytor, raingardens, underjordiska
fördröjningsmagasin och växtbäddar att utredas vidare under planprocessen samt vidare under
projekteringsfasen av marken.
Förskolan kommer dels att generera transporter såsom leveranser av mat och varor men främst
kommer transporter handla om att hämta och lämna barn. Trafikalstringen till förskolan kommer att bli
cirka 530 trafikrörelser/ dygn. Trafikrörelserna uppskattas till en stor andel vara bilåkande.
Placeringen av verksamheten är god utifrån möjligheter att nyttja kollektivtrafik. På
Granhammarvägen finns en busshållplats i direkt anslutning till planområdet. Det kommer också
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finnas goda möjligheter att ta sig till och från området via gång- och cykelvägar. Gång- och
cykelvägarna som passerar planområdet kommer att förbättras med markmaterial och belysning.
Under Granhammarvägen förbinder en planskild korsning planområdet med resten av Kungsängen.
För att ytterligare underlätta för cyklister ska cykelparkeringar iordningställas intill förskolan så att de
kan försörja både barn och vuxna. Detta ska även underlätta för de föräldrar som väljer kollektivtrafik
som färdmedel efter att ha lämnat barn vid förskolan.

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget innebär till viss del hushållning med befintliga resurser. Befintliga investeringar såsom
gator och ledningar kan till viss del nyttjas. Kommunen står för underhåll av den allmänna platsen,
vilket innebär kostnader såsom upprustning av Lillsjö badväg och gång- och cykelbanor, flytt av
sommarparkering samt skötsel av naturmark. Åtgärder på kvartersmark såsom anläggande av
parkering och flytt av ledningar tillfaller Exploatören.
Planförslaget innebär att byggnader uppförs på tidigare oexploaterad mark. Dessa ska anslutas till det
befintliga kommunala ledningsnätet. Anslutning till befintligt nät finansieras av Exploatören enligt vid
debiteringstillfället gällande taxa.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen ansvarar för den allmänna platsmarken och de kommunala vatten- och avloppsledningarna
inom området. Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Exploatören ansvarar för kvartersmark för förskolan. Exploatören ansvarar för anläggande samt drift
och underhåll av bebyggelse och enskilda anläggningar på kvartersmark för förskola
Avtal
Kommunen har tecknat markanvisningsavtal med Odalen Fastigheter för förskolan, vilket innebär att
parterna i samband med slutligt förslag till detaljplan (antagandehandlingar) ska teckna ett köpeavtal
samt överenskommelse om exploatering. Plankostnader regleras i markanvisningsavtalet, ett särskilt
planavtal kommer därför inte att tecknas.
Markanvisningsavtalet innebär att Odalen Fastigheter kommer att köpa fastigheten som avstyckas för
förskola av kommunen enligt värdering. Köpeavtal samt överenskommelse om exploatering reglerar
fördelningen av kostnader mellan kommunen och Odalen fastigheter i samband med genomförandet
av planen. Avtalet behandlar kostnader för gator och allmänna platser, anslutningskostnader,
gestaltningsprogram, dagvattenhantering, parkering, ansvar vid skador på träd och vegetation på
allmänna platser och avfallshantering.
Konsekvenser av att planen genomförs med markanvisningar är att de allmänna anläggningar som
utförs finansieras genom de intäkter som markförsäljningen ger. Kommunens fastighetsinnehav
minskas därför något.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Upplands-Bro kommun äger idag fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3. Efter ett plangenomförande
avser Upplands-Bro genom avstyckning sälja del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 som omfattar
förskolan till Odalen fastigheter AB. Förskolan kommer att styckas av till en egen fastighet.
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Fastighetsbildning och ledningsrätter
Detaljplanen möjliggör avstyckning av område för förskola (7412 kvadratmeter). Detta medför att den
kommunägda fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 minskar med 7412 kvadratmeter.
Fastighetsbildning sker genom lantmäteriet. För förskolan kommer en ny fastighet att bildas som
överensstämmer med användningsgränsen. Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig
fastighetsbildning, i detta fall avstyckning, i enlighet med upprättat köpeavtal samt överenskommelse
om exploatering. Om det utöver avstyckning enligt ovan för exploateringen av förskolan krävs
ytterligare fastighetsbildningsåtgärder som servitut, gemensamhetsanläggningar etc. åligger det
exploatören att ansöka om och bekosta sådana fastighetsbildningsåtgärder.

Figur 11. Föreslagna nya fastigheter inom planområdet. Fastighetsstorlek redovisas under respektive markanvändning.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar/undersökningar
För exploateringen krävs flytt av befintliga ledningar. Flytt av befintliga ledningar inom fastigheter för
förskola åligger ansvaret för samordning med ledningsägare och kostnadsansvar hos exploatören.
Planområdet avses ansluta till befintliga kommunala ledningar för vatten- och avlopp.
Ledningar för kommunalt vatten och avlopp säkerställs genom ledningsrätt inom kvartersmark innan
fastigheten säljs. Inga ersättningar kommer att utgå för ledningsrätten eftersom det är en kommunal
ledning som ligger på kommunens fastighet.
Befintliga avtalsservitut genom planområdet (med Skanova) kommer att sägas upp eftersom ledningen
måste flyttas.
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Ekonomiska frågor
Ekonomiska frågor för kommunen:
• Kostnad och ansvar för flytt av sommarparkering tillfaller kommunen och
trafiksäkerhetsåtgärder vid infarten från Granhammarsvägen. Kostnaderna bedöms täckas av
intäkterna fån markförsäljningen.
• Kostnader för utbyggnad av gator bekostas av kommunen
• Kostnader för avstyckning tillfaller kommunen
• Kostnad och ansvar för flytt av ledningar inom allmän platsmark tillfaller kommunen.
• Kostnader för bildande av ledningsrätt tillfaller kommunen
• Kostnader för utbyggnad av gång- och cykelvägar tillfaller kommunen
• Kostnader för utbyggnad av allmän parkeringsplats tillfaller kommunen
• Kostnader för drift av allmänna platser: naturområden, gator, gång- och cykelväg samt allmän
parkeringsplats
Ekonomiska frågor för exploatören:
• Framtagandet av planhandlingar bekostas av exploatören
• Kostnad och ansvar för flytt av ledningar inom förskolan tillfaller exploatören
• Avgift för anslutning till kommunalt vatten- och avlopp utgår enligt fastställd taxa
• Plankostnader tillfaller exploatören

Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.

Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning söks av Upplands-Bro kommun hos Lantmäteriet i Stockholms län.

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

Medverkande i projektet
Till grund för detaljplanen ligger studier av buller, dagvatten, geoteknik och trafik. Plankartan har
upprättats av Sweco Architects AB genom Linnéa Forss. Planhandlingarna fram till och med
granskning nr 1har upprättades av Sweco Architects AB genom Linnéa Forss och Kristina Nitsch.
Underlaget till planen har tagits fram genom samarbete mellan Marge arkitekter, Land Arkitektur,
Odalen fastigheter och Upplands-Bro kommun. Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på
kommunens tekniska avdelning, byggavdelning, miljöavdelning och kultur- och fritidskontoret har
också bidragit till arbetet.
Upprättad 2018-02-06 av
Planavdelningen
Exploateringsavdelningen

Henric Carlson
Planchef

Lina Wallenius
Planarkitekt
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Lena Aldenhed
Projektledare exploatering
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Bakgrund
Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för
uppförande av en förskola i Tibble, Kungsängen.
Planförslaget säkerställer gång- och cykelbanor, naturmark
och en allmän parkeringsplats men möjliggör även för
breddning av be�ntliga lokalgatan Lillsjö badväg.
Planförslaget är idag oexploaterad mark som tidigare nyttjats som tillfällig parkeringsplats sommartid.
Gestaltningsprogrammets syfte
Gestaltningsprogrammet är ett komplement till detaljplanen och upprättas för att vara vägledande avseende gestaltning och utformning av den planerade bebyggelsen av förskola vid Lillsjö badväg. Programmet utgör ett underlag till
kommande bygglovskede och visar de arkitektoniska intentionerna och kvalitén för byggnader och utemiljö i projektet.
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LAMELLHUS - STRIKT PLANERAT

Planområdet saknar idag bebyggelse. Ett skogsområde avskiljer planområdet från den kringliggande bebyggelsen på
Tibblehöjden. Längs Månstensvägen, väster om planområdet��
n ns småhus. I söder, längs Geologvägen/
Mineralvägen��
n ns ett område me��
erbostadshus och
radhus. I öster byggs ett äldreboende i fyra våningar med
en femte indragen våning. På andra sidan
Granhammarsväge��
nn��
erbostadshus i form av punkthus om 8 våningar. Norrut ligger ett blivande kommunalt
naturreservat.
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Koncept

Byggnaden är låg och knyter an i skala och uttryck till
den närbelägna villabebyggelsen. Förskolan ger intrycket
av att vara en gruppering hus: en by. Med skogsbrynet som
fond öppnar byggnaden upp sig mot förskolegården och det
äldreboende som är under uppförande öster om förskolan.

Avdelningarna är grupperade två och två kring en gemensam, mindre entré med kapprum och tillhörande funktioner. Flyglarna avslutas med en väderskyddad nisch som
ger möjlighet till uteverksamhet även när vädret tryter.

En tydligt artikulerad huvudentré i direkt anslutning
till administrationen bildar början på den ”ryggrad”, som
avdelnings�yglarna ansluter till. Här är verksamhetens
gemensamma kärna med delade funktioner och hög grad
av rumsli��
exibilitet.
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Utemiljö

Genom byggnadens form skapas möjligheter att dela in
gården i olika zoner beroende på användningsområde. Det
mindre barnet stannar nära ”hem”, de större kan ge sig hän
åt sin upptäckarlust långt bort från den ”egna” avdelningen. Den trygga zonen avgränsas med genom t ex ett
trädäck som löper mellan avdelningarna.
Markbeläggningen är därutöver omväxlande gräs, grus,
bark�is och asfalt. En cykelslinga löper längs gården.

Mot äldreboendet i öster och det förbipasserande nordsydliga stråket planeras så att möjligheter till möten mellan
förskola och de boende på äldreboendet skapas. Stråket
förstärks här genom anläggande av sittplatser och grönska.
Här kan äldre, barn och förbipasserande ta en paus och
njuta av t ex fruktträd eller bärbuskar längs staketet på
båda sidor.

Förskolegården får i hög utsträckning naturlig skugga
genom husvolymerna, inplanterade träd och skogsbrynet.
Planområdet ligger i nära anslutning till Lillsjön och det
planerade naturreservatet, vilket gör att förskolan har god
tillgänglighet till naturområden med hög kvalitét. Även
utemiljöerna inom planområdet kommer ha goda förutsättningar att utgöra en kvalité för verksamheten.
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Angöring och parkering
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Inspiration

detaljer

Bild 1 Pensthorpe Playbarn / Adam Khan Architects
2 Cino Zucchi
3 Cowan Court / 6a architects
4 Haus am Metz / Bernardo Bader
5 Marge arkitekter
identitet

Materialvalen förstärker det rekreativa temat.
Byggnaden ges en lekfull identitet genom att fönster och
entréer markeras med nischer i avvikande kulör. Fasaderna
får i huvudsak förslagsvis stående träpanel eller annat
material med hög taktilitet som lämpar sig för platsen. Tak
i sedum och / eller plåt.
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Bärande punkter i gestaltningen

Gestaltning
•
•
•
•
•

Envåningsbyggnad��
äktrum på vind
Sadeltak
Uppbruten form med sidoentréer till avdelningar
Gård med de�nierade zoner för lek och utveckling i eget tempo
Angöring och parkering i anslutning till tydligt artikulerad huvudentré.

Materialval
• Stående träpanel eller annat material som passar på platsen
• Tak i sedum och/eller plåt
• Fönster och entréer markerade med nischer i avvikande kulör: Trä elle��
bercement
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Medverkande
Samtliga bilder och illustrationer i gestaltningsprogrammet
har tagits fram av Marge arkitekter. Illustrationen av äldreboendet har tagits fram av Sweco architects. Underlaget till
gestaltningsprogrammet har tagits fram genom samarbete
mellan Marge arkitekter, Land Arkitektur, Odalen fastigheter
och Upplands-Bro kommun.
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Bakgrund till detaljplanearbetet
Kommunstyrelsen gav den 27 april 2016 § 61 tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan
för äldreboende och förskola vid Lillsjö badväg. Planen handläggs enligt standardförfarande enligt
plan- och bygglagen 2010:900.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av en förskola vid Lillsjö badväg i
Tibble, Kungsängen. Planförslaget säkerställer gång- och cykelbanor, naturmark och en allmän
parkeringsplats samt möjliggör breddning av befintliga lokalgatan Lillsjö badväg fram till infarten för
förskolan.

Hur samrådet har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2016 § 154 att sända ut förslag till detaljplan för
äldreboende och förskola vid Lillsjö badväg, nr 1607, på samråd enligt reglerna för
standardförfarande.
Detaljplaneförslaget var under tiden 24 november 2016 – 15 december 2016 utsänt för samråd och
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum samt på kommunens webbplats
(www.upplands-bro.se/lillsjobadvag). Samrådet annonserades i Upplands-Bro bladet den 26 november
2016 och i Mitt i Upplands-Bro den 22 november 2016. Öppet hus och samrådsmöte annonserades
även på kommunens informationssida i Upplands-Bro bladet den 3 december 2016.
Samrådsmöte hölls den 5 december 2016 klockan 18-20. Cirka 10 personer deltog. Öppet hus hölls
den 7 december 2016 klockan 15-18, en person deltog.

Hur granskning nummer 1 har bedrivits
Detaljplaneförslaget var under tiden 7 mars 2017 – 21 mars 2017 utsänt för granskning och skickades
till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum och i Brohuset samt på
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/lillsjobadvag). Granskningen annonserades i UpplandsBro bladet den 4 mars 2017 och i Mitt i Upplands-Bro den 7 mars 2017.

Hur granskning nummer 2 har bedrivits
Efter granskningen antogs den östra delen av detaljplaneförslaget, Detaljplan för äldreboende vid
Lillsjö badväg, nr 1607. Planen för äldreboendet har vunnit laga kraft. Förskolans lokalisering och
utformning föreslogs utredas ytterligare. Därför antogs inte detaljplaneförslaget för förskolan.
Detaljplanen för förskolan fick därefter ett nytt plannummer 1608 och ett nytt diarienummer KS
17/0212.
Detaljplaneförslaget för förskolan var under tiden 16 januari 2018 – 30 januari 2018 utsänt för
granskning och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under
remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum och i Brohuset i
Bro centrum samt på kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/lillsjobadvag). Granskningen
annonserades i Upplands-Bro bladet den 13 januari 2018 och i Mitt i Upplands-Bro den 16 januari
2018.
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Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har 14 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom
1 yttranden efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden behandlas på samma sätt som de yttranden
som inkommit under remisstiden.
Skrivelserna är numrerade i följande ordning:

Statliga myndigheter
1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 16 januari 2018

2

Lantmäteriet

inkom 30 januari 2018

3

Trafikverket

inkom 16 januari 2018

4

Vattenmyndigheten

inkom 16 januari 2018

5

Polismyndigheten

inkom 18 januari 2018

6

Försvarsmakten

inkom 17 januari 2018

Kommunala nämnder
7

Kultur- och fritidsnämnden

inkom 31 januari 2018

Övriga remissinstanser
8

E.ON Elnät

inkom 22 januari 2018

9

Brandkåren Attunda

inkom 30 januari 2018

10

Trafikförvaltningen

inkom 30 januari 2018

11

E.ON Värme

inkom 30 januari 2018

Fastighetsägare
12

Fastighetsägare 1

inkom 18 januari 2018

13

Fastighetsägare 2

inkom 30 januari 2018

Privatpersoner och övriga
14

Privatperson 1

inkom 24 januari 2018 och 29 januari
2018

Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg.
Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller
innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För
den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan
erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens
kommentarer.

Statliga myndigheter
1
1.1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 16 januari 2018

Länsstyrelsen har inga synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att
planens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Kommentar
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1.1
2
2.1

Kommunen noterar yttrandet.
Lantmäteriet

inkom 30 januari 2018

Det finns ett koordinatkryss med koordinater. Det bör finnas minst två rutnätskryss med
koordinatangivelse i nord-sydlig riktning respektive öst-västlig riktning för att säkerställa
skalriktigheten på ritningen.

Kommentar
2.1
3
3.1

Koordinatangivelse har lagts till på ytterligare koordinatkryss.
Trafikverket

inkom 16 januari 2018

Trafikverket har inga synpunkter.

Kommentar
3.1
4
4.1

Kommunen noterar yttrandet.
Vattenmyndigheten

inkom 16 januari 2018

Vattenmyndigheten hänvisar till Länsstyrelsen som ansvarar för att granska
miljökvalitetsnormerna för vatten i planarbetet.

Kommentar
4.1
5
5.1

Kommunen noterar yttrandet.
Polismyndigheten

inkom 18 januari 2018

Polismyndigheten har inga synpunkter. De vill dock påminna om att vidta årgärder för att
maximera säkerheten i trafik i samband med att barn lämnas och hämtas vid förskolan.

Kommentar
5.1
6
6.1

Kommunen noterar yttrandet.
Försvarsmakten

inkom 17 januari 2018

Försvarsmakten har inga synpunkter.

Kommentar
6.1

Kommunen noterar yttrandet.

Kommunala nämnder
7

Kultur- och fritidsnämnden

inkom 31 januari 2018

7.1

Kultur- och fritidsnämnden är fortsatt positiva till förslaget till detaljplan för förskola vid Lillsjö
Badväg. Återigen under förutsättning att behovet av parkeringsplatser säkerställs för besökare
till Lillsjöns badplats och det nya naturreservatet. Det nya naturreservatet och det ökande antalet
invånare i kommunen kommer att ge ett ökat besökstryck till området. En alternativ parkering
och en i övrigt säker trafiklösning bör vara klar innan förskolans byggnation påbörjas. Den nya
parkeringen som ska ersätta den sommarparkering som försvinner när förskolan byggs bör ha en
kapacitet på 200 platser. Utöver detta bör befintliga parkeringar märkas upp för att kunna
utnyttjas mer effektivt.

7.2

En säker trafiklösning för Lillsjö Badväg är extra viktig. Detta har bland annat påtalats av
räddningstjänsten som snabbt och utan hinder ska kunna komma fram till badplatsen vid
eventuella tillbud.

Kommentar
7.1

Det har inte funnit plats för ytterligare 200 parkeringsplatser i närheten av badet. I och med
planarbetet har istället flera permanenta parkeringar säkerställts. Befintliga parkeringar
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märks upp för att utnyttjas mer effektivt. Målet är att ordna dessa parkeringar innan
sommarparkeringen utgår.
7.2

Lillsjö badväg breddas fram till förskolan för att bli säkrare. Gång- och cykelvägar förbättras
inom planområdet och korsningar utformas med tanke på trafiksäkerhet.

Övriga remissinstanser
8
8.1

E.ON Elnät

inkom 22 januari 2018

E.ON elnät har inga synpunkter.

Kommentar
8.1
9
9.1

Kommunen noterar yttrandet.
Brandkåren Attunda

inkom 30 januari 2018

Tidigare framförda synpunkter har hanterats. De har inga ytterligare synpunkter.

Kommentar
9.1

Kommunen noterar yttrandet.

10 Trafikförvaltningen

inkom 30 januari 2018

10.1 Trafikförvaltningen har inga synpunkter på förslaget.
Kommentar
10.1

Kommunen noterar yttrandet.

11 E.ON Värme

inkom 30 januari 2018

11.1 E.ON Värme har ledningar inom planområdet som flyttades i samband med uppförandet av
äldreboendet. Hänsyn till dessa ledningar måste beaktas under byggandet.
Kommentar
11.1

Kommunen noterar yttrandet.

Fastighetsägare
12 Fastighetsägare 1

inkom 18 januari 2018

XXXXX
12.1 Hen undrar om det finns något dokument som visar vad som reviderats i planen. Hen tycker att
det ser ut som om naturdelen går in på höjdkurvorna, vilket innebär att staket kommer att sättas
så att träd hamnar innanför. Var det så i tidigare förslag? Finns det planer på att fälla några träd.
De har en smal skogsremsa mellan sin fastighet och ängen. De vill inte att förskolans
naturområde ska sträcka sig upp i den skogsremsan. De vill förstå var ett förmodat staket
sträcker sig och om det är fråga om en utvidgning jämfört med tidigare förslag.
Kommentar
12.1

Granskningsutlåtande nr 1 anger vilka ändringar som gjorts mellan granskning nr 1 och 2.
Områdena för förskola respektive natur är samma i samtliga skeden och har inte ändrats. Det
finns inget förslag på att skydda träd från fällning, utan det är upp till exploatören, det vill
säga den blivande fastighetsägaren att ta ställning till trädfällning på den egna fastigheten.
På området som markerats som natur planeras ingen trädfällning utöver gallring på liknande
sätt som området skötts hittills.

13 Fastighetsägare 2

inkom 30 januari 2018

XXXXX
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13.1 Som tidigare påpekats är placeringen av den föreslagna förskolan och dess lekytor i ett skuggigt
läge mellan en större huskropp och de skogsbevuxna sluttningarna mot väster och söder klart
olämplig. Främst under våren är delar av området också vattensjukt på grund av nedströmmande
smältvatten.
13.2 Lillsjöområdet är redan väl försörjt med flera förskolor. Detta talar för att lämnande och
hämtande vid förskolan kommer att ske med bil och kraftigt öka biltrafiken i området. Denna är
redan idag betydande. Detta kommer att försämra närmiljön intill det nyinrättande
naturreservatet.
13.3 Anläggande av en ny parkeringsplats omedelbart söder om Lillsjö badväg enligt förslaget, med
delvis borttagande av vegetationen längs vägen kommer att bidra till denna utveckling.
Växtligheten i sig är inte särskilt värdefull, men ett borttagande skulle förfula miljön längs med
vägen och gränsen till naturreservatet. Utan den föreslagna förskolan uppstår inget behov av
anläggande av ny parkeringsplats. För besökande till Lillsjöbadet kan västra delen av ängen
fortsatt användas som sommarparkering om förkolan inte byggs.
13.4 Nya förskolor bör planeras in och byggas i anslutning till nya bostadsområden där ett växande
behov föreligger, till exempel i det kraftigt utbyggda Norrboda-området. Kommunen bör se
mera till var olika verksamheter behövs snarare än var byggnader rent tekniskt kan placeras in.
På så sätt kan ett större helhetsperspektiv åstadkommas och planering av snäv tittskåpskaraktär
undvikas.
13.5 De noterar att kommunen anger att man har avtalat om försäljning av marken till entreprenör
redan innan planen antagits. De ser det som en tydlig fingervisning om att man inte avser ta
hänsyn till eventuella synpunkter. Det är i sig ett problem ur demokratisynpunkt.
Kommentar
13.1

Föreslaget till förskola har studerats ur ljussynpunkt och bedöms inte för skuggigt för att vara
lämpligt för en förskola. Den dagvattenutredning har tagits fram visar hur ett avskiljande dike
kan anläggas för att skydda tillkommande bebyggelse från översvämningar.

13.2

Biltrafiken kommer att öka till planområdet, men ökningen bedöms ändå bli marginell.

13.3

Planavdelningen bedömer att brynet mot naturreservatet kommer få en fin avslutning mot
bebyggelsen trots att en yta avsätts för parkering.

13.4 Kommunen försöker att ha med verksamheter som förskolor när nya bostadsområden planeras.
Det har dock visat sig att kapaciteten inte räcker till och då behöver vi ibland komplettera, även
om det givetvis är bättre att ha helhetssynen från början. De nya bostäderna på Enbärsvägen
har lett till ökad efterfrågan av förskoleplatser i området, vilket gör att föreslagen förskola har
en lämplig lokalisering i förhållande till upptagningsområdet.
13.5 Markanvisning till en exploatör i samband med detaljplanering är vanligt förekommande i
kommuner. En markanvisning är ett avtal med en exploatör som får ensamrätt på att köpa den
blivande fastigheten under förutsättning att en ny detaljplan kommer till stånd. Skulle det i
detaljplaneskedet visa sig att en detaljplan inte är lämplig eller om politiken beslutar sig för att
inte anta en detaljplan förfaller markanvisningsavtalet mellan kommunen och exploatören.

Privatpersoner och övriga
14 Privatperson 1

inkom 24 januari 2018 och 29 januari 2018

14.1 Hur ser det ut i dagsläget runt Lillsjöskolan, är det fullt där med förskokor och barn. Klart och
färdigt?
14.2 Hen vill påminna om nedläggningen av Geologen för några år sedan.
14.3 Hur ser det ut i Syltaområdet, kan det byggas ut där?
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14.4 Bygg nytt i Norrboda. Som inte har anknytning till Humana eller Odalen. Fråga de nyinflyttade.
14.5 Bygg till vid Rönnbäret, där finns mark att ta av och minst två avdelningar kan det nog bli.
Bygg på höjden.
14.6 Marken vid Hjortronvägen och Hallonvägen, där är det också nära till busshållplats och affär.
14.7 Om det ska bli förskola, se då till att det finns stor möjlighet att få hyra lokalen på kvällen av
föreningar som inte har egna lokaler i kommunen. Till exempel stora salen/rummet, köket och
det som behövs. Eventuellt skåp med nyckel att låna och så vidare.
14.8 Det fanns även (en kort tid) förskola i lägenheterna på Hjortronvägen – andra gården. Nära
Tibblehuset och dagiset intill. Minns ni?
14.9 Tänk väldigt noga nu, så att ni inte ångrar något.
14.10 Hen önskar ingen förskola i samband med detta projekt utan endast för pensionärer som
behöver dessa platser samt att vi tar hem de som bor utsocknes och kostar oss pengar.
Kommentar
14.1

Förskolan Vulkanen kommer att renoveras och bli en del av Lillsjö förskola. Det kan även bli
aktuellt med ytterligare komplettering för att lösa den stora efterfrågan på förskole- och
skolplatser.
Efterfrågan på förskoleplatser i den här delen av Kungsängen är stor. Det räcker inte med en
ny förskola för att lösa kommunens behov av förskolor. Nya förskoleplatser planeras därför
på flera platser i närområdet.

14.2

Synpunkten noteras.

14.3

I Sylta området finns ingen kommunägd mark som kan planeras för förskola.

14.4

Det finns planer på nya förskolor i Norrboda. Dels finns det möjlighet att bygga vid
Norrbodaskolan och dels utreds behov av ny förskola i norra delen av området, i närheten av
handelsområdet Brunna park.

14.5

Utbyggnad av Rönnbäret kan bli aktuellt, men det löser inte det stora behovet av
förskoleplatser.

14.6

Marken mellan Hjortronvägen och Hallonvägen skulle säkert vara möjlig att använda till
förskola, men eftersom den saknar anslutning till allmän bilväg bedöms en utbyggnad av
området inte som lämplig.

14.7

Möjligheten att hyra lokaler i förskolan är ingen planfråga, önskemålet har vidarebefordrats
till exploatören.

14.8

Det finns inte stöd i gällande detaljplan för att ha förskola på Hjortronvägen. En permanent
förkola på Hjortronvägen skulle därför kräva en detaljplaneändring och ett intresse från
berörd fastighetsägare då kommunen inte äger fastigheten där.

14.9

Synpunkten noteras.

14.10

Synpunkten noteras.

Detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg, nr 1608

Granskningsutlåtande nr 2

8(8)

Resultat av granskningen
Ändringar i planförslaget
Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskning nr 2:


Koordinatangivelse har lagts till på ytterligare koordinatkryss.

Ändringen av planen är en redaktionell ändring. En ny utställning av planförslaget behöver därför inte
göras.

Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd,
granskning nr 1 och/eller under granskning nr 2 framfört synpunkter som inte tillgodosetts:
Sakägare:
Fastighetsägare 2
Fastighetsägare 1
Ej sakägare samt remissinstanser utan talerätt:
Privatperson 1
Privatperson 2
PRO Bro, PRO Kungsängen och SPF Vikingarna

Underlagsmaterial


Kopior av inkomna yttranden under granskning nr 1 och 2



Samrådsredogörelse, daterad 2017-02-24



Granskningsutlåtande nr 1, daterad 2018-01-08



Kopior av inkomna yttranden under samrådet

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning.

Upprättad 2018-02-06 av
Planavdelningen

Henric Carlson

Lina Wallenius

Lena Aldenhed

Planchef

Planarkitekt

Projektledare exploatering
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Palmér Lisa <lisa.palmer@lansstyrelsen.se>
den 16 januari 2018 15:46
kommunstyrelsen
Granskningsyttrande KS 17/0212

Förslag till detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), granskning 2
Hej,
Länsstyrelsen har mottagit rubricerad detaljplan för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, standardförfarande. Planens syfte är att möjliggöra uppförande av en förskola i
Kungsängen.
För närvarande har Länsstyrelsen inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 14 § PBL. Länsstyrelsen
delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Länsstyrelsens dnr: 402-1394-2018
Kommunens dnr :KS 17/0212

Vänligen
Lisa Palmér
Planhandläggare
Enheten för planfrågor
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 STOCKHOLM
Telefon 010-2231698
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Besöksadress:
Regeringsgatan 66, Stockholm

Ärende 2

TJÄNSTESKRIVELSE

Lena Aldenhed
Exploateringsingenjör
Tillväxtkontoret/PLEX
+46 08-581 694 07
Lena.Aldenhed@upplands-bro.se

Datum

2018-02-13

Vår beteckning

KS 17/0213

1 (3)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Köpeavtal samt överenskommelse om
exploatering av förskola vid Lillsjö badväg
(Kungsängens-Tibble 1:3)
Förslag till beslut
Förslag till Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering av förskola vid
Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), framtaget den 8 februari 2018, med
avtalspart Odalens Fastigheter AB (org.nr. 5559084-1663), godkänns.

Sammanfattning
Kommunen har förhandlat om Köpeavtal samt överenskommelse om
exploatering av förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3). I avtalet
framgår att Odalen ska ha tillgång till fastigheten innan detaljplanen vunnit
laga kraft därför föreslås avtalet godkännas innan detaljplanen antas.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den13 februari 2018



Köpeavtal samt Överenskommelse om exploatering av förskola vid
Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), framtaget den 8 februari
2018



Kommunstyrelsens beslut att godkänna markanvisningsavtalet, den 12
december 2017, §131



Kommunstyrelsens beslut om markanvisning, den 8 juni 2016, § 82

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016, § 82 att markanvisa del av
Kungsängens-Tibble 1:3 till Odalen fastigheter AB. Kommunstyrelsen
godkände markanvisningsavtalet den 12 december 2017, § 131. Enligt avtalet
ska Odalen Fastigheter AB tillsammans med kommunen driva
detaljplanearbetet för en ny förskola. Kommunen har förhandlat om köpeavtal
samt överenskommelse om exploatering av förskola vid Lillsjö badväg
(Kungsängens-Tibble 1:3). I avtalet framgår att Odalen ska ha tillgång till
fastigheten innan detaljplanen vunnit laga kraft, därför föreslås avtalet
godkännas innan detaljplanen antas.

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

Datum

2018-02-13

Vår beteckning

KS 17/0213

Barnperspektiv
Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.
När kommunen växer och förtätas får ofta barnens närnatur stryka på foten, allt
fler barn ska trängas på mindre yta. Studier visar att den försämrade kvaliteten
på närliggande naturområden kan ha negativ inverkan på barnens hälsa.
Kommunens närnatur är otroligt viktig för barns välbefinnande och hälsa, deras
motoriska och sociala utveckling men även för att skapa en förståelse för
naturen och hållbarhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli
mångsidigt och sammanhängande.
Ett variationsrikt utbud av närnatur med olika landskap, lekmaterial och en hög
biologisk mångfald bidrar till olika typer av lek, kreativitet och fantasi för barn
i olika ålder. Runt förskolor och skolor bör närnatur erbjuda miljöer för
upplevelse, uppfinnande, lugn och ro samt trygghet.
Naturreservatet i det närliggande området bidrar för framtiden att ge barn stora
fortsatta möjligheter till naturupplevelser, utbildning och kunskap.
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Datum

2018-02-13

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

KS 17/0213

Charlotte Ahlstrand
Exploateringschef

Lena Aldenhed
Exploateringsingenjör

Bilagor
1. Köpeavtal samt överenskommelse om exploatering
2. Kommunstyrelsens beslut §131 den 12 december 2017
3. Kommunstyrelsens beslut §82 den 8 juni 2016
Beslut sänds till
 Odalen Fastigheter

Vår beteckning
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 131

Sammanträdesdatum:

2017-12-06

Markanvisning för förskola vid Lillsjö
badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)
Dnr KS 17/0213

Beslut

Upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Upplands-Bro kommun och
Odalen Fastigheter AB avseende exploatering del av Kungsängens-Tibble 1:3
(Lillsjö badväg) godkänns.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har den 8 juni 2016, § 82 gett Samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att upprätta förslag till markanvisningsavtal med Odalen Fastigheter
AB för exploatering del av Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg).
Odalen Fastigheter AB har tidigare lämnat in en ansökan om en direkt
markanvisning till kommunen. I sin ansökan beskriver Odalen Fastigheter AB
att de vill köpa en del av marken Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg).
Ansökan lämnades in med bakgrund av att Kommunstyrelsen den 27 april
2016 (KS § 61) beslutade att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att pröva
frågan om en ny detaljplan för området. Beslutet om en detaljplaneändring
syftar till att möta kommunens behov av förskolor.
Markanvisningen för en förskola omfattar en tomtyta motsvarande ca 5775
kvadratmeter.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 17 augusti 2016



Kommunstyrelsens beslut § 61, 2016-04-27, Planuppdrag –
äldreboende, del av Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg)



Kommunstyrelsens beslut § 82, 2016-06-08, begäran om
markanvisning, del av Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg)

Beslutet skickas till:


Odalen Fastigheter AB
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 82

Sammanträdesdatum:

2016-06-08

Begäran om markanvisning, del av
Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö
badväg)
Dnr KS 16/0178

Beslut
Kommunstyrelsen ger tillväxtchefen i uppdrag att upprätta ett direkt
markanvisningsavtal med Odalen Fastigheter AB.
__________

Sammanfattning
Odalen Fastigheter AB har lämnat in en ansökan om en direkt markanvisning
till kommunen. I sin ansökan beskriver Odalen Fastigheter AB att de vill köpa
en del av marken Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg).
Ansökan har lämnats in mot bakgrund av Kommunstyrelsens beslut den 27
april 2016 (KS § 61) om att ge Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om en
ny detaljplan för området. Beslutet om en detaljplaneändring syftar till att möta
kommunens behov av äldreboenden och eventuellt även förskolor.
I sin ansökan föreslår Odalen Fastigheter AB att de tillsammans med
kommunen ska driva detaljplanearbetet för ett nytt äldreboende.

Beslutsunderlag
•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2016

Beslutet skickas till:
•
•
•

Odalen Fastigheter AB
Socialnämnden
Samhällsbyggnadskontoret
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Ärende 3

TJÄNSTESKRIVELSE

Charlotte Ahlstrand
Exploateringschef
Tillväxtkontoret/PLEX
+46 8-581 696 78
charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se

Datum

2018-02-21

Vår beteckning

KS 17/0177
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Köpekontrakt Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa
Skoga)
Förslag till beslut
Upprättat förslag till köpekontrakt för försäljning av del av fastigheten
Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga) godkänns i enlighet med
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08 § 120.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat köpekontrakt som ligger till grund för
försäljning av del av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga) i
enlighet med Kommunstyrelsen beslut 2017-11-08 § 120.
Syftet med köpekontraktet är att reglera ansvar och villkor för
utredningsarbeten och förberedande projekteringar avseende bebyggelse,
allmänna anläggningar samt framtagande av ny detaljplan för området med de
utökningar som behövs för genomförandet samt i övrigt vidta de åtgärder som
behövs för projektets genomförande.
Köpekontraktet ersätter efter beslut det tidigare beslutade
markanvisningsavtalet.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-21



Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-20, § 7



Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 120

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat köpekontrakt som ligger till grund för
försäljning av del av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga).
Syftet med köpekontraktet är att reglera ansvar och villkor för
utredningsarbeten och förberedande projekteringar avseende bebyggelse,
allmänna anläggningar samt framtagande av ny detaljplan för området med de
utökningar som behövs för genomförandet samt i övrigt vidta de åtgärder som
behövs för projektets genomförande. För att kunna genomföra en fullbordad
försäljning krävs dock först en ändring av detaljplanens nuvarande
planbestämmelser.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2018-02-21

Vår beteckning

KS 17/0177

Köpekontraktet är upprättat mellan kommunen och Fastighetsbolaget Villa
Skoga AB. Bolaget har en lokal anknytning till Upplands-Bro kommun och
anger i sina utvecklingsplaner för fastigheten att de vill utveckla fastigheten till
en,
”Naturlig knytpunkt för allt företagande i kommunen. Bottenvåning – öppen
planlösning och café och övervåning -konferensrum och fasta platser”.
Vidare beskriver bolaget att de vill utveckla,
”En mötesplats för kommunens företag där man kan välja att nätverka, koppla
upp sig och arbeta. Idag har vi två större affärsnätverk som inte har något
tillhåll. Vi har också många mindre företag som arbetar hemifrån eller sitter i
ensamma lokaler. Tanken är att företagen skall känna att detta är en naturlig
mötesplats där man som ensamföretagare eller mindre företag får möjlighet till
sällskap och kollegor med gemensamma fikaraster och luncher. Det blir ett
naturligt nätverkande för företagen att utbyta erfarenheter. Nya kontakter
skapas och man kan göra gemensamma projekt. De större företagen kommer
även de ha ett intresse av att "logga" in för att träffa andra företag.
Nyföretagarcentrum skulle ha en given plats i dessa lokaler. Att som ny
företagare få möjligheten att arbeta eller besöka detta forum är mycket
fördelaktigt. Det blir naturligt att hitta sina mentorer i samma hus eller att som
företagare ta steget till att bli mentor eller dela med sig av sina erfarenheter
genom föreläsningar eller möten i denna miljö. En unik plats där ungdomar
naturligt kan träffa företagare. En självklar del i verksamheten skall vara att
bjuda in interna och externa föreläsare för personlig- och yrkesmässig
utveckling. Allmänheten kommer att ha tillgång till Villa Skoga på flertalet
sätt.
-

På entréplan kommer det finnas ett trevligt café samt liten butiksdel.
Sittplatser kommer att finnas både inomhus och utomhus.

-

En del av entréplan kommer att bestå av arbetsplatser där allmänheten
kan studera eller arbeta.

-

Lokaler för arrangemang, möten och verksamheter kommer finnas att
hyra.

-

Villa Skogas historia kommer att finnas representerat med bilder och
text på entréplan. Ett skriftligt material kommer också att finnas för de
som vill fördjupa sig mer.

-

Arrangemang kommer att ske på kvällar och helger där allmänheten
bjuds in. Villa Skoga kommer bli en levande mötesplats där både
företag och allmänheten kommer att känna sig varmt välkomna.

Förslaget till beslut är ett avtal med lokal aktör med verksamhet i syfte att
utveckla det lokala näringslivet i kombination med att erbjuda allmänheten
tillgång till fastigheten. Därför föreslår Samhällsbyggnadskontoret att
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Datum

2018-02-21

Vår beteckning

KS 17/0177

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt för försäljning
av del av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga).

Barnperspektiv
Barn är inte direkt påverkade av beslutet. Villa Skoga är en del av
Kungsängens kulturarv och nu möjliggörs att byggnaden kan bevaras för
framtiden, det bedöms vara en indirekt positiv aspekt för barn.

Charlotte Ahlstrand
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Köpekontrakt Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga) inkl. kartbilaga
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-20, § 7
3. Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 120
Beslut sänds till
 Fastighetsbolaget Villa Skoga AB
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1

KÖPEKONTRAKT
Parter
Säljare: Upplands-Bro kommun (212000-0100),
196 81 KUNGSÄNGEN, nedan kallad kommunen.
Köpare: Fastighetsbolaget Villa Skoga AB (559133-9725),
Båtsbacken 11, 74 691 Bålsta, nedan kallat Bolaget
§ 1 Överlåtelseobjekt
Kommunen överlåter och försäljer härmed till bolaget del av fastigheten UPPLANDSBRO KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:131 om ca 1325 kvm, vilken är markerad med
rött på Bilaga 1.
§ 2 Köpeskilling

Överlåtelsen sker till en överenskommen köpeskilling av FEM MILJONER
TVÅHUNDRATUSEN (5 200 000:-) KRONOR.
Ersättningen skall erläggs på följande sätt:
- Handpenning om FEMHUNDRATJUGOTUSEN (520 000:-) KRONOR erläggs
kontant senast en (1) vecka efter att detta kontrakt undertecknas av kommunen.
- Resterande del, FYRA MILJONER SEXHUNDRAÅTTIOTUSEN (4 680 000)
KRONOR erläggs kontant på tillträdesdagen.
§ 3 Tillträde
Tillträdesdag är den dag som infaller en (1) vecka efter det att
fastighetsbildningsmyndighetens beslut om avstyckning vunnit laga kraft.
§ 4 Fastighetsbildning
Parterna är överens om att detta avtal skall ligga till grund för fastighetsbildning.
Kommunen ansvarar gemensamt med Bolaget för att ansökan om erforderlig
fastighetsbildning kommer till stånd.
Kommunen ansöker om fastighetsbildningen och skall svara för alla
förrättningskostnader som rör bildandet av fastigheten enligt detta avtal.
Skulle i gränserna för markområdet i mindre utsträckning ändras, ska detta Avtal i
stället avse de vid lantmäteriförrättningen bestämda områdena.
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§ 5 Belastningar m.m.
Fastigheten skall överlåtas fri från inteckningar och nyttjanderätter samt, i möjligaste
mån, fri från belastande servitut och ledningsrätter.
§ 6 Ersättningskostnader för detaljplanearbete utöver köpeskilling
Kostnad för upprättande av detaljplan, samt kostnader för utredningar, grundkartor,
fastighetsförteckning, tryck, porto, annonsering med mera fördelas lika mellan
parterna. Bolagets del av kostnaden för detaljplanearbetet skall erläggas på
tillträdesdagen.
I det fall detaljplan ej antas eller vinner laga kraft står Kommunen för nedlagda
kostnader enligt ovan.
Bolaget äger rätt att kostnadsfritt ta del av alla tidigare undersökningar och
utredningar som Kommunen idag förfogar över gällande markanvisningsområdet;
såsom geoteknik, dagvatten, trafik, buller naturinventering med mera.
§ 7 Gemensamma anläggningar
Skulle det i kommande detaljplanering finnas behov för gemensamma anläggningar i
området ska Fastigheten som försäljs till Bolaget belastas med en andel av de totala
kostnaderna kopplade till dessa.
Gemensamma anläggningar kan avse p-platser, teknikhus, gästparkering etc.
För kostnader vilka uppkommer i samband med anslutning till andra huvudmän än
kommunen svarar Bolaget. Dessa kostnader kan t.ex. vara anslutningar till
fjärrvärmenät, elnät, telenät eller andra allmänna anläggningar.
§ 8 Giltighet
Parterna förutsätter;
att behörigt organ i Upplands-Bro kommun senast 2018-03-07 godkänner detta
avtal;
att Bolaget senast 2018-03-07 godkänner detta avtal;
att en kommande detaljplan antas senast 2019-06-30, samt vinner laga kraft;
Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet
utan rätt till ersättning för någondera parten.
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§ 9 Garantier
Såvida inget annat anges nedan lämnar Kommunen följande garantier såväl på dagen
för detta Avtals undertecknande som på dagen för Bolagets tillträde till fastigheten.
Kommunen garanterar att Kommunen är civilrättslig och lagfaren ägare till
Fastigheten.
Kommunen garanterar att Fastigheten efter lagakraftvunnen fastighetsbildning ej
besväras av rättigheter och belastningar.
Kommunen garanterar per dagen för detta avtals undertecknande att inga
förelägganden eller liknande ålägganden hänförliga till fastigheten som inte är
åtgärdade har mottagits från domstol eller annan myndighet och, såvitt Kommunen
känner till, är inte några sådana förelägganden eller ålägganden att vänta.
Kommunen garanterar att Fastigheten inte är involverad i någon pågående
domstolsprocess, förvaltningsprocess, skiljeförfarande eller annan juridisk process
eller utredning vid tillträdesdagen.
Kommunen garanterar att:
(i) inte medvetet har underlåtit att lämna sådan information rörande Fastigheten till
Bolaget som Kommunen känt till och som Kommunen rimligen kunnat inse
påverkar Bolagets vilja att köpa Fastigheten på villkor enligt detta avtal.
(ii) inte medvetet har lämnat felaktig eller vilseledande information avseende
Fastigheten.
§ 10 Markföroreningar
Kommunen ansvarar för alla kostnader förknippade med ett eventuellt avhjälpande av
miljöskada på Fastigheten eller fastigheter som Bolaget kan komma ha ett
saneringsansvar för (inklusive skador på anläggningar, byggnader, grundvatten, mark
och vatten) enligt 2 kap och 10 kap miljöbalken.
Kommunen ska således hålla Bolaget skadeslöst i anledning av miljöskada inom
Fastigheten. Genom detta avtal reglerar parterna ansvar för avhjälpande av eventuellt
miljöskada som inträffat före tillträdet.
§ 11 Fastighetens skick m.m.
Bolaget, som har besiktigat fastigheten, förklarar sig härmed godta Fastighetens skick
och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen på grund av fel och
brister i Fastigheten utöver vad som anges under § 9 och § 10.
§ 12 Kostnader och Intäkter
Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheten som belöper på tiden före
tillträdet skall betalas av Kommunen och för tiden därefter av Bolaget.
Motsvarande skall gälla för intäkterna av Fastigheten.
§ 13 Tvist
Tvist mellan Kommunen och Bolaget med anledning av detta avtal avgörs av allmän
domstol.

4

§ 14 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får ej överlåtas på annan utan den andra partens skriftliga medgivande.
Ovanstående gäller även i den händelse att Bolaget förvärvas eller överlåtes till annan
part.

Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt
och Lantmäteriet ett.
Kungsängen 2018 För Upplands-Bro kommun

……………... 2018 För Fastighetsbolaget Villa Skoga AB

……………………………
Camilla Janson
Kommunstyrelsens ordförande

……………………….
Ulf Månsson

…………………………..
Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

………………………..
Nina Rönnberg

Bevittnas:
……………………………..
(
)

Bilaga:
Bilaga 1 - Kartskiss

………………………….
(
)

Bilaga-1

Kungsängens Kyrkby 2:131

2:273
2:132
2:1

2:131

2:266

KUNGSÄNGENS KYRKBY

±

2:253

0
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10
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§7

Sammanträdesdatum:

2017-12-20

Markanvisningsavtal Kungsängens
kyrkby 2:131 (Villa Skoga)
Dnr KS 17/0177

Beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till
markanvisningsavtal för försäljning av del av fastigheten Kungsängens
kyrkby 2:131 (Villa Skoga) i enlighet med kommunstyrelsens beslut
2017-11-08 § 120.
2. Upplands-Bro kommun väljer att markanvisa mark genom
direktanvisning till Aktiebolaget Grundstenen 159774 under ändring till
Fastighetsbolaget Villa skoga AB där den sammanvägda bilden är att de
bäst motsvarar de uppställda kriterierna. Valet av företaget tillgodoser
bäst syftet att utveckla det lokala näringslivet i kombination med att
erbjuda allmänheten tillgänglighet till fastigheten.
3. Beslutet justeras omedelbart.
__________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till
markanvisningsavtal för försäljning av del av fastigheten Kungsängens
kyrkby 2:131 (Villa Skoga) i enlighet med kommunstyrelsens beslut
2017-11-08 § 120.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP), Fredrik Kjos
(M) och Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att lägga
till en ny punkt i beslutet som lyder Upplands-Bro kommun väljer att
markanvisa mark genom direktanvisning till Aktiebolaget Grundstenen 159774
under ändring till Fastighetsbolaget Villa skoga AB där den sammanvägda
bilden är att de bäst motsvarar de uppställda kriterierna. Valet av företaget
tillgodoser bäst syftet att utveckla det lokala näringslivet i kombination med att
erbjuda allmänheten tillgänglighet till fastigheten.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat markanvisningsavtal som ligger till
grund för ett kommande försäljning och köpeavtal för del av fastigheten
Kungsängens kyrkby 2:131 (Villa Skoga) i enlighet med kommunstyrelsen
beslut 2017-11-08 § 120.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

2017-12-20

Syftet med markanvisningsavtalet är att reglera ansvar och villkor för
utredningsarbeten och förberedande projekteringar avseende bebyggelse,
allmänna anläggningar samt framtagande av ny detaljplan för området med de
utökningar som behövs för genomförandet samt i övrigt vidta de åtgärder som
behövs för projektets genomförande. För att kunna genomföra en försäljning
krävs dock först en ändring av detaljplanens nuvarande planbestämmelser.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-13



Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08, § 120

Beslutet skickas till:


Bolaget Fastighet Villa Skoga AB
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 120

Sammanträdesdatum:

2017-11-08

Villkor för markanvisningsavtal Villa
Skoga
Dnr KS 17/0177

Beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal med gällande villkor
för en försäljning av del av fastigheten Kungsängens kyrkby 2:131 (Villa
Skoga)

2. ger Kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att fatta beslut om
tilldelning av markanvisning enligt punkten 1 ovan.
3. beslutar att § 18 får följande mening: ”Detta avtal får ej överlåtas på
annan part utan den andre partens skriftliga medgivande. Ovanstående
gäller även i den händelse att Bolaget förvärvas eller överlåtelse av
annan part.”
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal med gällande villkor
för en försäljning av del av fastigheten Kungsängens kyrkby 2:131 (Villa
Skoga)

2. ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att fatta beslut om
tilldelning av markanvisning enligt punkten 1 ovan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk (S), Anna Norberg
(MP), Jan Stefanson (KD), Lisa Edwards (C), Mary Svenberg (S) och Andrée
Wright (MP) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om ett tillägg till § 18
Överlåtelse av avtal så att meningen blir följande: ”Detta avtal får ej överlåtas
på annan part utan den andre partens skriftliga medgivande. Ovanstående gäller
även i den händelse att Bolaget förvärvas eller överlåtelse av annan part.”

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal som
avses ligga till grund för ett kommande försäljning och köpeavtal för del av
fastigheten Kungsängens kyrkby 2:131 (Villa Skoga).
Syftet med markanvisningsavtalet är att reglera ansvar och villkor för
utredningsarbeten och förberedande projekteringar avseende bebyggelse,
allmänna anläggningar samt framtagande av ny detaljplan för området med de
utökningar som behövs för genomförandet samt i övrigt vidta de åtgärder som
behövs för projektets genomförande.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-11-08

Fortsättning § 120
Markanvisningsavtalet ligger till grund för ett kommande försäljning och
köpeavtal. För att kunna genomföra en försäljning krävs dock först en ändring
av detaljplanens nuvarande planbestämmelser.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-10-24



Kommunstyrelsens beslut § 52 - Planändring och försäljning del av
Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga), 2016-05-31

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut med tillägg till § 18, och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag
med tillägg till § 18.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Mathias Rantanen
Tillväxtchef
Tillväxtkontoret/PLEX
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-02-27

KS 15/0861

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens
Kyrkby 2:164) nr 1605
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby
2:164), upprättat den 1 november 2016 och reviderat den 27 februari
2018, antas i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).
2. Utlåtande efter granskning, tillhörande Svartviks strand (Kungsängens
Kyrkby 2:164), daterat den 27 februari 2018, godkänns.

Sammanfattning
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 160
bostadslägenheter, där strandkanten blir offentlig och får en strandpromenad.
Bebyggelsen planeras för att i så liten utsträckning som möjligt skugga
omkringliggande bebyggelse och samtidigt bevara siktlinjerna ner till vattnet
för dessa. Området planeras också för att skapa en effektiv dagvattenhantering
som på ett estetiskt tilltalande sätt blir en del av platsens utförande.
Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan
(ÖP-2010).
Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen i väster. Planområdet är brant och
svårtillgängligt med rester av schaktmassor från marksaneringen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Planerade byggnader skapar en urban entré till centrala Kungsängen från
Enköpingsvägen i nordost. I branten ner mot Mälaren skapar hus och
terrasserade bostadgårdar kontakt med vattnet och utblickar mot naturområdet
på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas också ett allmänt tillgängligt
parkstråk som ger kommuninvånarna tillgång till strandområdet som utvecklas
med gångbryggor och vistelsezoner.
Förslaget beslutades i kommunstyrelsen 31 januari och togs därefter upp till
beslut i kommunfullmäktige den 14 februari 2018. Kommunfullmäktige
beslutade dock att återremittera ärendet med uppdraget att se över
möjligheterna att ytterligare anpassa bebyggelsen till omgivande bebyggelsen i
fråga om höjd och omfattning. Nu liggande planförslaget har reviderats efter
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-02-21
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återremissen. Genom att byggnadshöjderna genomgående minskats så har
förändringarna gett en ytterligare anpassning till omgivande bebyggelse i både
närområdet och intilliggande flerfamiljshusområden samt förbättrat
förutsättningar för en förbättrad parkeringssituation för boende inom
planområdet.

Beslutsunderlag
•

ÖP 2010, KF 15 december 2011, § 162

•

Beslut om planändring Kungsängens kyrkby 2:164 (Gjuteritomten) KS
3 februari 2016, § 8

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 27 februari 2018

•

Plankarta, 27 februari 2018

•

Planbeskrivning, 27 februari 2018

•

Granskningsutlåtande, 27 februari 2018

•

Kommunfullmäktiges beslut 16 februari 2018, § 11

Ärendet
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 160
bostadslägenheter, där strandkanten blir offentlig och får en strandpromenad. I
nu liggande planförslag har antalet lägenheter minskats med ca 30 lägenheter
(ca 16%) jämfört med tidigare förslag. Bebyggelsen planeras för att i så liten
utsträckning som möjligt skugga omkringliggande bebyggelse och samtidigt
bevara siktlinjerna ner till vattnet för dessa. Området planeras också för att
skapa en effektiv dagvattenhantering som på ett estetiskt tilltalande sätt blir en
del av platsens utförande.
Planarbetet handläggs med utökat förfarande enligt Plan och bygglagen (SFS
2010:900)
Planförslaget innebär att fastigheten delas upp i två kvarter med olika
byggherrar.
En underjordisk garagevåning planeras längs Enköpingsvägen och
Prästhagsvägen under den västra delen av de båda kvarteren. Garaget har in/utfart vid Prästhagsvägen. Genom förändringen i liggande planförslag har
förutsättningarna för parkeringsplatser per hushåll ökats till 0,70 (från 0,58)
jämfört med tidigare förslag.
Det norra kvarteret innehåller fem bostadshus som bildar en sammanhållen
enhet.
Två lamellhus planeras mot Enköpingsvägen/Prästhagsvägen. Det större
lamellhuset i korsningen mellan Prästhagsvägen och Enköpingsvägen har nu
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sänkts med en våning. Det mindre lamellhuset på Enköpingsvägen var redan
sänkt i det tidigare planförslaget.
Lägenheterna i lamellhusen har entrébalkonger mot vägarna i väster och
balkonger/uteplatser mot utsikten i öster. Byggnaderna har en suterrängvåning
mot ett gårdstorg i öster och under denna en garagevåning som också sträcker
sig ut under gårdstorget.
Tre punkthus planeras i den branta slänten ner mot strandområdet. Punkthusens
två översta våningar dras in och terrasseras så att huset upplevs som sex
våningar högt från strandpromenaden. Totalt är tre av husen åtta våningar höga
inklusive tre suterrängvåningar vilket innebär att våningshöjderna minskats
med 1–2 våningar jämfört med tidigare förslag. Förändringarna i planförslaget
innebär att kvarteren nu får en mer uttalad trappande bebyggelse sett från
Mälaren och vidare upp mot Enköpingsvägen.
Gårdstorget planeras som gångfartsområde för angöring till entréer och
innehåller också både enskilda och gemensamma uteplatser. Mellan
punkthusen finns gårdar för lek och utevistelse.
Det södra kvarteret har ett lamellhus mot Prästhagsvägen. Huset står på två
djupare suterrängvåningar som planeras för lokaler och garage. Naturmarken
mellan byggnaden och vattnet lämnas, i huvudsak, obebyggd. Befintliga träd
bevaras och området planeras för naturlek och rekreation för boende och
verksamma i fastigheten. Huset har sänkts en våning jämfört med tidigare
förslag.
Mellan de två kvarteren skapas ett entrétorg mot Prästhagsvägen. Entrétorget
har infart till gårdstorget och garaget under detta. Inom torget planeras en
utsiktsplats och ansluter till en allmän park som leder ner till en allmän
strandpromenad.
Genom förändringarna skapas en ytterligare anpassning till omgivande
bebyggelse i både närområdet och intilliggande flerfamiljshusområden samt
förbättrat förutsättningar för en förbättrad parkeringssituation för boende inom
planområdet.

Barnperspektiv
Ett genomförande av detaljplanen ger barn tillgång till strandområde och
naturmark med möjlighet till lek. Ett i dag svårtillgängligt område blir tryggare
för barn och erbjuder många möjligheter för lek och utevistelse.
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Henric Carlson
Planchef

Theodor Andrén
Planarkitekt

Bilagor
1. Plankarta, 27 februari 2018
2. Planbeskrivning, 27 februari 2018
3. Granskningsutlåtande, 27 februari 2018
Beslut sänds till
• Inmec AB
• Riksbyggen
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Handlingar
Denna planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser i skala 1:500 (A1), daterad den 2017-09-20 reviderad 2018-02-27
Fastighetsförteckning daterad den 2017-09-20

Övriga handlingar
•

Trafikbullerberäkning 2017-09-06, Akustikbyrån

•

Riskutredning, 2016-06-22, Briab Brand & Riskingenjörerna

•

Brandskyddstekniskt utlåtande, 2016-10-06, Briab Brand & Riskingenjörerna

•

PM Berg och Geoteknik, 2016-10-19 rev 2017-08-30, Bjerking

•

Naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2016-12-06

•

PM Dagvatten 2017-08-29, Sweco

•

PM Beskrivning, trafikfunktioner, 2017-09-20, SWECO

•

Miljöteknisk markundersökning 2017-06-07 – Rapport 2017-06-13, Trapezia AB.

•

Riskbedömning och åtgärdsutredning av strandområdet, (hälsa och miljö) 2016-05-17, WRS

•

PM Fördjupning riskbedömning miljö- och hälsorisker 2017-09-08 WRS

•

Granskningsutlåtande Tillgänglighet, 2016-10-05 Staremo Tillgänglighetskonsult AB

•

Vindstudier -aug -sept 2017 Arkitema Architects

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Syftet med planen är att, i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan (ÖP2010), förändra en obebyggd och marksanerad industrifastighet till ett bostadsområde med plats
för cirka 160 bostadslägenheter i ett kollektivtrafiknära läge.
Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till Prästhagsvägen och
Enköpingsvägen i väster. Området är, till största delen, privatägt. Det är obebyggt och
tillgängligt för allmänheten. Terrängen sluttar brant och är delvis utfylld efter en marksanering
av lämningar från den gjuteriverksamhet som fanns inom området fram till år 1960.
Planerade byggnader skapar en stadsmässig entré till centrala Kungsängen från Enköpingsvägen
i nordost. I branten ner mot Mälaren skapar hus och terrasserade bostadgårdar kontakt med
vattnet och utblickar mot naturområdet på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas också ett
allmänt tillgängligt parkstråk som ger kommuninvånarna tillgång till strandområdet, vilket
utvecklas med gångbryggor och vistelsezoner.
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Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes våren 2016 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS
2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med utökat
förfarande.

Eftersom planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan bedöms det inte
nödvändigt att arbeta fram en programhandling. Planprocessen börjar därför med
samrådsskedet. Aktuellt planskede är Antagande. Efter granskningstiden har ett
granskningsutlåtande upprättats med en sammanställning av de skriftliga synpunkter som
kommit in och en redovisning av kommunens ändringar med anledning av synpunkterna.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samråd
Granskningsbeslut (KS)
Granskning
Antagande (KF)

november 2016
december 2016 - januari 2017
oktober 2017
oktober-november 2017
mars 2018

Planuppdrag
Kommunstyrelsen fattade den 3 februari 2016 §8 följande beslut:
1. Kommunstyrelsen ger Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om ändrad detaljplan
för Kungsängens Kyrkby 2:164 enligt reglerna för utökat förfarande, PBL 2010:900.
2. Uppdraget ges prioritet 1

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende
lämplig användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer.
Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för Mälaren med öar och strandområden, enligt 4 kap 1 och
2§ MB och av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § MB. Kommunen bedömer att
detaljplanen kan genomföras utan påtaglig skada på områdets natur och kulturvärden och utan
att påtagligt försvåra yrkesfisket bedrivande.
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Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och
ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft - Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft
överskrids i planområdet då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i
omgivningen är måttliga. I dag finns inga kända områden i kommunen där miljökvalitetsnormer
för utomhusluft överskrids.
Vatten - Svartviken tillhör vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Mälaren-Görväln omfattas av
miljökvalitetsnormer enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
(2004:660). För vattenförekomsten Mälaren-Görväln har miljökvalitetsnormen satts till god
ekologisk status 2021 (klassad till god status 2017) samt god kemisk status 2021 (klassad till
måttlig kemisk status 2017). Höjning av statusen för samtliga ämnen förväntas år 2027
(undantaget överskridande ämnen kvicksilver och bromerade difenyleter).
För Mälaren gäller även miljökvalitetsnormer enligt fiskvattendirektivet (Förordning 2001).
Detaljplanens genomförande bedöms inte ha negativ inverkan på den ekologiska statusen i
Mälaren-Görväln. Dagvatten från planområdet ska fördröjas och renas innan det leds vidare till
Mälaren.
Ekologiskt känsliga områden - I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga
områden (ESKO). Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön. Vattenområdet söder om Kungsängen, mark- och vattenområden utefter stranden
från Korsängen ner mot Lennarstnäs samt mark- och vattenområden utefter udden på södra
Stäksön, bedöms vara ekologiskt särskilt känsliga områden. Dessa områden ligger, som
närmast, på ett avstånd av cirka en kilometer från planområdet. De bedöms därför inte påverkas
av ett genomförande av detaljplanen.

Behovsbedömning
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Svartviks
Strand inte medför risk för betydande miljöpåverkan.
Planens genomförande förutsätter att det strandskydd som återinträder i samband med att
detaljplanen ändras upphävs inom den kvartersmark som skapas. Omfattning av och skäl för
upphävande av strandskydd samt planområdets naturvärden redovisas i planbeskrivningen.
Risk för människors hälsa eller för miljön på grund av rester av föroreningar i utfyllnadsmassor
inom strandområdet har utretts i planprocessen. Resultatet av de undersökningar av mark- och
vattenmiljö som genomförts redovisas i planbeskrivningen och utredningarna biläggs
planhandlingarna.
Sammantaget bedömer kommunen att varken miljö, människors hälsa eller hushållning med
mark, vatten och andra resurser påverkas på ett sådant sätt att en MKB behöver upprättas. Se
vidare under rubriken Konsekvenser av planens genomförande.
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Plandata

Ortofoto med planområdet markerat.

Läge och areal
Planområdet är cirka 1 ha (9218 m2) stort och ligger 450-600 meter nordost om Kungsängens
pendeltågstation. Planområdet gränsar i öster till Svartvikens strand och i väster till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. Nivåskillnaden mellan vattnet och vägarna är cirka 15
meter. I norr och söder gränsar planområdet till villafastigheter. Väster om Prästhagsvägen finns
ett trädbevuxet område naturmark och väster om Enköpingsvägen finns ett antal villafastigheter.
Planområdet är obebyggt. Det sträcker sig över ett område som ligger mellan cirka 100-200
meter från Mälarbanans järnvägsbro och cirka 300-450 meter från väg E18:s motorvägsbro.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164, även kallad Gjuteritomten.
Denna fastighet ägs till 1/3 av Inmec AB och till 2/3 av Svartviken 3B AB som kontrolleras av
Riksbyggen ekonomisk förening via villkorat aktieägaravtal. Planområdet omfattar också en del
av vattenområdet (Svartviken) i direkt anslutning till planområdet samt vägmark i anslutning till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. Dessa områden ägs av Upplands-Bro kommun och är del
av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1. I övrigt är omkringliggande fastigheter privatägda
villafastigheter.
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
•

Planområdet ingår i Riksintresse Mälaren med öar och strandområden (4 kap. MB).

•

Vattenområdet omfattas av riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 § MB).

•

Planområdet ligger i anslutning till ett riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresse
Görveln omfattar bland annat ”Farledsmiljö och kommunikationsmiljö vid vattenleden från
Uppsala och Sigtuna ut i Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på
vattnet och till lands alltsedan järnåldern.”

•

Södra Stäksön är av riksintresse för naturvård. Södra Stäksön består bl.a. av ett
barrskogsområde med urskogsartad tallskog och ädellövskogsparti (Stäketskogens
naturreservat). Planområdet skiljs från Södra Stäksön med 100-150 meter av Svartvikens
vatten.

•

Planområdet ligger cirka 100-200 meter norr om Mälarbanans järnvägsbro som är
riksintresse för järnväg och cirka 300-450 meter från väg E18:s motorvägsbro som är
riksintresse för väg.

Planförslaget bedöms inte påverka ovanstående riksintressen men riksintressen för Mälaren,
kulturmiljövård och naturvård utgör en tillgång för planerad boendemiljö och park-/strandmiljö.

Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010
RUFS 2010 anger Kungsängens tätort som regional statsbyggnad med utvecklingspotential med
följande mål för planeringen:
•

Huvuddelen av regionens nya bostäder och lokaler bör tillkomma i dessa områden.

•

Stadsutvecklingen bör här stimuleras så att stadsbygden blir sammanhängande och tät,
med blandade funktioner och varierande urbana kvaliteter för olika grupper.

•

Det bör finnas goda kollektiva förbindelser till de regionala stadskärnorna.

•

Det bör också finnas god tillgång till grönstruktur och stränder.

•

Förutsättningar för att utnyttja och utveckla effektiva tekniska försörjningssystem bör
tas tillvara.

Planförslaget bedöms överensstämma med dessa planeringsmål.
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Översiktsplan
Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) betecknat som befintligt bostadsområde
inom tätortsavgränsningen och i stationsnära läge. I ÖP 2010 framhålls att områdena inom
rimliga gångavstånd till pendeltågsstationerna i tätorterna Bro och Kungsängen är särskilt
intressanta för förtätning. Följande utdrag ur översiktsplanen stöder den i planförslaget
planerade exploateringen.
Kap 2 – ÖP 2010 i huvuddrag
Planområdet ligger inom Kungsängens tätortsavgränsning.
Kommunstyrelsens direktiv för den nya översiktsplanen är:
• att Upplands-Bro ska vara en tillväxtkommun. Översiktsplanen ska föreslå nya områden för
bostäder och verksamheter. Utbyggnaden ska ske på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt
långsiktigt hållbart sätt.
• att kommunens utbyggnad i första hand ska ske i eller i anslutning till tätorterna Bro och
Kungsängen. Detta för att använda och utveckla befintlig teknisk infrastruktur,
kollektivtrafik och närservice.
Kap 3 Boende – Planeringsinriktning
• att bostadsplanering med tät exploatering i väl kollektivtrafikförsörjda lägen prioriteras.
• att tillgång till parkmark och närnatur ska tillgodoses.
Kap 11 Kungsängen – Planeringsinriktning
• att fortsätta förtäta Kungsängen i stationsnära lägen och låt bebyggelsen skjuta i höjden.
• att ta vara på ortens natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet till strand
och vatten och utvecklade rekreaktiva gång- och cykelstråk.

Detaljplaner och förordnanden
Byggnadsplan 6702 utarbetades år 1968 för att gälla för planområdet, men området för småhusbebyggelsen mot Svartviken undantogs innan byggnadsplanen antogs. Därför ligger en äldre
byggnadsplan, K2 för område vid Kungsängens järnvägsstation, fastställd 1933 kvar och anger
följande användning; industri- eller handelsändamål samt för dessa anläggningars bevakning
och tillsyn nödvändiga bostadsbyggnader.

Strandskydd
Föreslagen planändring innebär att gällande byggnadsplan ersätts, vilket medför att
strandskydd, enligt miljöbalken (2010:902), återinträder. Utgångspunkten för planeringen är
därför att hela planområdet ligger inom det generella strandskyddet om 100 meter från
strandlinjen.
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Förutsättningar, planförslag och konsekvenser

Vy från söder. Järnvägsbron i förgrunden, planområdet i mitten och motorvägsbron i fonden.

Natur
Landskaps- och stadsbild
Planområdet ligger i ett kuperat och, till stora delar, skogsklätt naturlandskap genomskuret av
Mälarens vikar och sund. I strandområdet har småskalig bebyggelse delvis ersatts med större
bostadshus. Storskaliga brokonstruktioner för järnväg och motorväg dominerar platsen. Under
de senaste årtiondena har ny bostadsbebyggelse vuxit upp bakom skogsridån i väster. Husen är
så höga att de höjer sig över trädtopparna.
Planområdet ligger i en brant del av området mellan Enköpingsvägen och Svartviken.
Enköpingsvägen ligger här 14-17 meter över nollplanet vilket innebär att planerad bostadsbebyggelse följer markens sluttning och har en till tre suterrängvåningar. Skogspartier med höga
träd omger till viss del planområdet. De större trädens höjd varierar mellan 15 och 20 meter.

Vy från öster med bebyggelseförslaget
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Mark och vegetation
Planen avgränsas i öster av Mälarens vatten. I väster av gatumark och i norr och söder av
uppvuxna villaträdgårdar. På fastigheten har en gång i tiden bedrivits gjuteriverksamhet.
Fastigheten berördes också av anläggning av den järnvägsbro som numer ingår i den nya
sträckningen av Mälarbanan. Därefter har fastighetsägaren i dialog med kommunen haft planer
på att utveckla fastigheten vidare och genomförde en sanering av markföroreningar efter den
tidigare gjuteriverksamheten. Med anledning av denna marksanering består en stor del av
marken inom fastigheten idag av frilagt berg och återfyllda rena massor. I den sydöstra delen
finns dock naturmark med fina vassruggar och äldre tallskog som till stor del kan behållas och
bidra till naturvärden på platsen.
En naturvärdesinventering har genomförts av Ekologigruppen 2016. Inom planområdet finns ett
litet område gles skog med enstaka äldre tallar som bedömts ha påtagligt naturvärde.
Detaljplanen gör det möjligt att bevara ett flertal av dessa tallar. I området förekommer också
spår av spillkråka som är rödlistad. Dessa spår bedöms inte påverka detaljplanen.
Markplanering och gårdsmiljöer
Omdaningen av området ska, förutom att skapa möjligheter för ny bostadsbebyggelse, också
utveckla natur- och strandmiljö för allmänheten.

Strandpark med gångbrygga

Inspiration - utsiktsplats

Bostadsgård - Strandpark med ramp, gradänger och gångbrygga

- Trappa i naturmark och

- Möbler för naturlek

Trappor, utsiktsplats, gångbryggor m.m. byggs på plintar, stolpar och konsoler, så att de mer
eller mindre svävar ovan befintlig naturmark eller vattenyta. Dessa objekt kan med fördel
utformas med formspråk och uttryck som framhäver intilliggande naturmarkskaraktär. En väl
bearbetad ljussättning är en del i denna design.
Naturmark bevaras också inom kvartersmark i den sydöstra delen av planområdet. Detta säkras
med planbestämmelsen n1 – Markens karaktär av naturmark ska bibehållas och befintlig
vegetation ska i möjligaste mån bevaras och vårdas. Anordningar för naturlek får anordnas.
Punktprickad och korsprickad mark begränsar byggrätten inom området.
Detaljplan för SVARTVIKS STRAND
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Enköpingsvägen

Prästhagsvägen

Entrétorg/
Garage
Hus 4

Sektion genom entrétorg m.m.

Park
Hus 3
Strandpromenad

Arkitema Architects

Svartviken

Gårdstorg
Garage

Enköpingsvägen
Hus 5

Sektion genom gårdstorg och bostadsgård
Arkitema Architects

Bostadsgård
Hus 1

Strandpromenad

Svartviken

Planförslaget innehåller torgytor, allmänna utsikts- och mötesplatser, parkmark med naturlek
och trappförbindelse ner mot vattnet. Området längs vattnet omvandlas till allmän parkmark.
Parkmarkens bredd varierar mellan cirka 11 och 6 meter. På det smalast stället i den nordöstra
delen är bredden på en punkt cirka 4,5 meter. Planförslaget möjliggör också anläggning av
gångbryggor med promenad- och vistelseytor som ger allmänheten tillgång till stranden i hela
planområdets utsträckning. Detta säkras med följande planbestämmelser.
-

-

Entrétorg med utsiktsplats mot Prästhagsvägen planläggs som allmän platsmark med
kommunalt huvudmannaskap och användningsbestämmelse TORG -Yta för blandtrafik i
gångfart och publik verksamhet. Under torgytan gäller användningsbestämmelse för
kvartersmark P1-parkering i en våning under mark.
Parkmark med strandpromenad planläggs som allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap och användningsbestämmelse PARK med trappor och gångbryggor.
Vattenområdet ägs av kommunen och har användningsbestämmelse W1 - Öppet vatten.
Bryggor och andra anordningar för allmän gångtrafik och vistelse får delvis skjuta ut
över vattnet men alla grundläggningar ska vara landbaserade.

Bostädernas närmiljö utgörs av ett centralt gårdstorg, bostadsgårdar och bevarad naturmark.
Gårdstorget innehåller praktiska funktioner som angöring och platser för avfallshantering.
På gårdstorget finns också bostadsentréer, gemensamma och enskilda uteplatser, planteringsytor
m.m. Två bostadsgårdar skapas mellan punkthusen i området mellan gårdstorg och strandpromenad. Platsens topografi gör att gårdarna får stora höjdskillnader. Dessa höjdskillnader
utnyttjas för att skapa spännande lekmiljöer, gemensamma och enskilda uteplatser med utsikt
över vattnet samt en gemensamhetslokal under den södra gården. På gårdarna skapas också så
kallade regnträdgårdar som fördröjer och renar dagvattnet innan det släpps ut i Mälaren.
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Sol- och vindstudier

Solstudier visar att skuggan sveper över villafastigheten norr om planområdet under
vinterhalvårets ljusa timmar. Delar av fastigheten nås dock av solljus under olika tider på dagen.
Fastigheterna väster om Enköpingsvägen skuggas under förmiddagen. Idag är det befintlig
vegetation som skuggar omgivande fastigheter.
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Vindstudier har utförts av Arkitema Achitects i juni-sept. 2017. Särskild vikt har lagts vid att
utreda vindpåverkan på de villafastigheter som ligger norr och nordväst om planområdet.
Förhärskande vindriktning är sydlig på våren och vrider mot sydväst på sommar och höst. På
vintern är förhärskande vindriktning västlig. Vindhastigheter under 2,5 m/s bedöms, enligt en
bekvämlighetsskala för utevistelse, som god för såväl gående som stillasittande. Sammantaget
visar vindstudien att genomsnittlig vindhastighet i anslutning till villafastigheterna ligger långt
under 2,5 m/s.

Diagrammet visar ett planutsnitt av vindsimuleringen på cirka + 13.00 m höjd och
visar en genomsnittlig vindstyrka på under 2.5 m/s som därför värderas som god för
utevistelse/aktiviteter.

Diagrammet visar ett planutsnitt av vindsimuleringen på cirka + 19.00 m höjd och
visar en genomsnittlig vindstyrka på under 2.5 m/s som därför värderas som god för
utevistelse/aktiviteter.
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Geologi/Geotekniska förhållanden
Ett PM-Berg och Geoteknik, daterat 2016-10-19 rev 2017-08-30, har utarbetats av Bjerking AB
Geotekniska förhållanden kan sammanfattas som följer:
Området kännetecknas av en relativt kraftigt sluttande markyta ner mot Svartviken.
Höjdskillnaden uppgår till, som mest, cirka 15 meter. Flera partier, varav ett par större, utgörs
av berg i dagen. Inom övriga ytor består jordlagerföljden, i allmänhet, överst av ett mindre lager
fyllning överlagrat på friktionsjord som vilar på berg. Bergets överyta har i utförda
jordbergsonderingar påträffats på 1 till 5 meters djup under befintlig markyta. Djupet till berg är
generellt störst i den norra och södra delen av fastigheten. Förekommande berg har bedömts
vara av god kvalitet, några sprickzoner eller andra svaghetspartier har inte noterats.
Det finns inget grundvatten att tala om inom fastigheten beroende på den sluttande
bergöverytan. Det vatten som når fastigheten, antingen genom tillrinning eller via nederbörd
sjunker normalt ner i fyllning, mulljord och sand och följer därefter bergets överyta ner mot
Svartviken. Grundläggning inom området kommer till övervägande del att ske på berg. I den
nordöstra delen kan även en borrad grundläggning erfordras med hänsyn till djupet till berg.

Mark- och vattenmiljö
Inom planområdet har det tidigare funnits ett gjuteri, Ryds gjuteri, som startade år 1903.
Samtliga tillverkade produkter bestod av gjutjärn. Gjuteriet och lades ned på 1960-talet.
Inmec AB förvärvade fastigheten omkring 1989. År 2006 utförde Inmec AB en marksanering
efter gjuteriverksamheten varvid all mark som berörts av gjuteriverksamheten bortforslats.
Enligt Inmec:s slutrapport till kommunen har cirka 10 500 kubikmeter gjutsand, 9 ton ris, 10 ton
stubb omhändertagits vid RagnSells avfallsanläggning, Högbytorp. Med denna slutrapport
avslutade kommunen ärendet.
Markområdet
Trapezia AB har utfört en miljöteknisk markundersökning på jordmassor inom planområdet i
juni 2017. Resultatet redovisas i en rapport daterad 2017-06-13. Syftet med den miljötekniska
undersökningen var att analysera och klassificera jordmassorna samt hur dessa kan hanteras.
Fältanalys vid den miljötekniska undersökningen gav inget utslag för lättflyktiga kolväten.
Analys på laboratorium visar på att halten PAH-H (Polycykliska aromatiska kolväten)
överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning inom fyra av nio
provpunkter. PAH:er förekommer relativt frekvent i förortsmiljöer då PAH:er finns i petroleum
och kol. PAH:er bildas också vid grillning av mat. I vissa fall kan halten PAH som finns i den
kolnade grillytan långt överskrida gränsvärdena för luft.
Trapezia bedömer att området kan anses som lämpligt för etablering av bostäder då riktvärdet
för PAH:er överskrids så lite (0,6 mg/kg) att det inte kommer att ha någon påverkan på
människor som bor i området eller på växt- och djurlivet inom närmiljön.
Trapezia AB bedömer också att ingen ytterligare marksanering är nödvändig.
Massorna på fastigheten kan transporteras till en anläggning som hanterar massor med en
föroreningshalt lägre än riktvärdet för KM (Känslig Markanvändning). Massorna kan alternativt
återanvändas vid etablering av yta, dock bör man samråda med tillsynsmyndighet innan detta
utförs.
Detaljplan för SVARTVIKS STRAND
(Kungsängens Kyrkby 2:164 samt del av Kungsängens Kyrkby 2:1)
Detaljplan nr 1605

Planbeskrivning

15

Vattenområdet
Riskbedömning och åtgärdsutredning av strandområdet 2016-05-17, har tagits fram av WRS.
på uppdrag av kommunen. Denna utredning visar, bland annat, att cirka 60 meter av det
strandnära vattenområdet har fyllnadsmassor från gjuteriverksamheten. Dessa massor bedöms
inte innebära någon betydande risk för urlakning och spridning av föroreningar till ytvattnet.
Riskbedömningen har kompletterats och redovisas i PM Fördjupning riskbedömning miljö- och
hälsorisker, WRS 2017-09-08. Den fördjupade utredningen från samrådet har kompletterats med
text avseende förhöjda halter tungmetaller. Riskbedömningen från samrådet byggde på en
utredning som Naturvatten utfört 2015.
En undersökning som Trapezia utfört 2014 visar dock på högre halter än riktvärdet för KM för
vissa ämnen. Det betyder att det inte kan uteslutas att det finns delar av utfyllnadsmassorna som
innehåller förhöjda halter av tungmetaller. Spridningsrisken från det begränsade området med
ökade halter av förorenande ämnen i vatten och sediment måste dock anses som liten.
WRS:s Fördjupade riskbedömning av miljö- och hälsorisker redovisar följande slutsatser:
1. Föreslagen utformning av planområdet bedöms inte innebära risk för att människor
exponeras för föroreningar från de utfyllnadsmassor som ligger i strandkanten. De
förhöjda halter av tungmetaller, som kan förekomma i massorna, utgör ingen risk för de
människor som rör sig i strandparken. Risk för skada uppstår först om man stoppar
material från massorna i munnen eller får i sig partiklar vid bad. Kommunens och
exploatörens avsikt är att strandområdet utformas på ett sätt som inte lockar till bad och
vistelse längs strandkanten.
2. Innan området tas i bruk för allmänheten behöver utfyllnadsmassorna täckas över,
alternativt rensas från rester av slagg, tegel, armeringsjärn m.m. för att minimera risken
att någon skadar sig på uppstickande föremål.
3. Föreslagen utformning av planområdet bedöms inte innebära risk för att människor
exponeras för föroreningar från bottensedimentet i Svartviken.
4. Risken för ytterligare utlakning av föroreningar genom utledning av dagvatten i
utfyllnadsmassorna bedöms som obefintlig.
5. Sprängningar på land i samband med att tomten bebyggs kan orsaka vibrationer. Dessa
kan göra att utfyllnadsmassorna rörs om något och material som tidigare legat täckt
exponeras. En viss kortvarig grumling kan ske i samband med sprängning, men
materialet är generellt ganska hårt. Risken för att vibrationerna ska orsaka utläckage av
föroreningar från bottensedimenten i viken bedöms som mycket små.
6. Förändringarna i markanvändningen inom planområdet väntas inte påverka någon av de
kvalitetsfaktorer som omfattas av ekologisk status i vattenförekomsten MälarenGörväln. Det berörda området i Svartviken utgör en mycket liten del av
vattenförekomsten och påverkar inte den totala bedömningen av kemisk status enligt
vattendirektivet.
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Vinter i Svartviken. Planområdet syns till höger i bilden.

Foto: Jan G. Westin.

Rekreation och friluftsliv
Mälardalsleden (cykelled), Upplands-Bro leden (vandringsled) och Vikingaslingan
(skridskoled) passerar i anslutning till planområdet. Även befintliga gång- och cykelvägar
passerar i anslutning till planområdet.
Planområdet ligger också med närhet till Stäksön. Stäksön som helhet innehåller många
möjligheter för fritidsverksamhet och naturliv. Stäketskogens naturreservat ligger ner mot
Stäksöns västra strand, mitt emot planområdet. Området bevaras för sin urskogsliknande miljö
med upp till 500-åriga tallar.
Ett genomförande av detaljplanen förbättrar allmänhetens tillgång till strandområdet. Inom
planområdet finns ett utsiktstorg och ett parkområde i områdets mitt samt en parkremsa längs
planområdets norra gräns som leder ner till en strandpark med gångbryggor och vistelsezoner.

Fornlämningar
Riksantikvarieämbetets fornsök visar tre runor inom planområdet. Runorna markerar Gjuteri.
Övrig kulturhistorisk lämning, Kungsängen 137:1. Lämningen beskrivs som följer:
”Gjuteriplats bestående av tre husgrunder. … Av grunderna återstår nu betongsyllar, tegel och
betongbitar samt mörk jord. Järnskrot och virke. Gjuteriet uppfördes år 1903 och lades ner
omkring 1960.”
Lämningarna i form av kvarblivet skrot och byggfundament togs bort 1994. Resterande
lämningar i mark och mörk jord togs bort år 2006 i samband med marksanering efter
gjuteriverksamheten.
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Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Planområdet omges av villafastigheter med
enbostadshus från olika årtionden av 1900-talet. Bakom villafastigheterna, väster om
Enköpingsvägen, finns bostadsområden från år 2004 med 3-8 våningar höga hus. Bostadshusen
döljs delvis av vegetationen men de högre husen syns ovanför trädtopparna.

Befintlig grönska och strandlinje

Entréer och gårdsrum

Siktlinjer mellan ny bebyggelse

Övergripande disposition
Planförslaget möjliggör genomblickar från vägarna och utblickar från planerade bostäder mot
Stäksön, Mälaren och fri himmel. Den branta terrängen och befintlig växtlighet gör att
vattenutsikten idag till stora delar är skymd för befintlig bebyggelse väster om Enköpingsvägen.
I väster följer bebyggelsen vägarna och skapar gaturum. I den södra delen av planområdet
bevaras ett område med orörd naturmark och uppvuxna träd i kontakt med vattnet och
strandparken. I den norra delen öppnar sig bostadsgårdar mellan husen mot strandparken.
Planerade byggnader har en höjd som förhåller sig till det kuperade landskapet med högväxta
skogspartier, som till viss del omger bebyggelsen i närområdet.
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Vy från Enköpingsvägen i söder

Vy från Enköpingsvägen i norr (ARKITEMA ARCHITECTS)

Ny bebyggelse, bostäder
Planområdet delas upp i två kvarter med olika
byggherrar. Det södra kvarteret innehåller ett
bostadshus och det norra kvarteret innehåller
fem bostadshus som bildar en sammanhållen
enhet. En underjordisk garagevåning sträcker
sig under båda kvarteren i den västra delen av
planområdet. Området har sin angöring mot
Prästhagsvägen.
Det norra kvarteret har två bostadshus i tre
våningar längs Enköpings-/Prästhagsvägen.
Husen har också en takvåning under relativt
branta sadeltak samt suterrängvåning mot
gårdstorget i öster. Under byggnaderna ligger
garagevåningen som också sträcker sig ut
under gårdstorget. De genomgående lägenheterna i husen har entrébalkong mot vägarna i
väster och balkong/uteplats mot utsikten i
öster.

(ARKITEMA ARCHITECTS)

Fasad mot norr

(ARKITEMA ARCHITECTS)

Tre punkthus planeras i slänten ner mot strandområdet. Husen står i kontrast till den omkringliggande villabyggelse då de har totalt åtta
våningar. Husen har fem våningar mot
gårdstorget som ligger en våning lägre än
Enköpings-/Prästhagsvägen. Husen följer sen
den branta marklutningen med tre sutterängvåningar så att de får åtta våningar mot vattnet.
De två översta våningarna är indragna för att
minska höjdintrycket mot strandpromenaden.
Gårdstorget planeras som gångfartsområde för
angöring till bostadsentréer och innehåller
också både enskilda och gemensamma
uteplatser, planteringsytor m.m. Två bostadsgårdar skapas mellan punkthusen. På gårdarna
skapas trygga, gemensamma platser för lekoch utevistelse samt enskilda uteplatser i
anslutning till bostäderna i markplanet. Under
en del av den södra gården finns utrymme för
gemensamhetslokal för de boende.
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Vy från Prästhagsvägen i sydväst (ARKITEMA ARCHITECTS) Fasad mot söder

Det södra kvarteret har ett lamellhus mot
Prästhagsvägen. Huset har fyra våningar mot
vägen samt en takvåning under ett relativt brant
sadeltak. Bottenvåningen planeras för lokaler.
Mot vattnet är huset fem våningar plus
takvåning, då garagevåningen här ligger i
suterräng. Garage- och bottenvåning är tre
meter djupare än huset i övrigt, vilket gör att
det bildas en två våningar hög sockelvåning
mot vattnet. Lägenheterna har entrébalkonger
mot Prästhagsvägen i väster och balkonger/
uteplatser mot utsikten i öster. Kvartersmarken
mellan bostadshuset och parkområdet längs
stranden får till en del bebyggas med uthus
samt bullerskydd för uteplatser och liknande.
Till stor del lämnas dock marken obebyggd och
befintliga träd bevaras så långt det är möjligt.
Området planeras för naturlek och rekreation
för boende och verksamma inom fastigheten.
Parkområdet mellan det södra kvarteret och
vattnet är cirka nio meter brett och befintlig
strandvegetation kan här bevaras i befintligt
skick.
En allmän plats i form av ett entrétorg skapas
mellan de två kvarteren mot Prästhagsvägen.
Entrétorget har infart till gårdstorget och
garaget under detta. Torget ansluter till en
parkyta med en utsiktsplats, utrymmen för
naturlek och trappor till en strandpromenad.
Lamellhusen ska planeras med centralt
placerade trapphus. Det gör att det blir kortare
avstånd mellan bostadsentréer och trapphus.

(ARKITEMA ARCHITECTS)

Gestaltning och material
Lamellhusens fasadbeklädnad är tänkt att vara
tegelspån i varma jordfärger. Mot det står
balkongräcken och bakomliggande fasader i
material med varma färgtoner, exempelvis
tegel, metall med varm färgton eller trä.
Avsikten är att skapa en välkomnande känsla
för bostäderna såväl som för området i sin
helhet. Husen har sadeltak i 35-45 graders
lutning och med beklädnad av plåt.

Fasadbeklädnad av tegelspån i jordfärger

Kvartersmarken i söder gränsar till ett område
med äldre villabebyggelse. Planbestämmelsen
k – ny bebyggelse ska utformas så att tak- och
fasadutformning anpassas till intilliggande
villabebyggelse - uppmanar till särskild
omsorg om detaljutformning med hänsyn till
omgivningen.
Punkthusen i det norra kvarteret byggs i ljusa
material. Avsikten är att föra in ljus mellan
husen. Punkthusen har pulpettak med
beläggning av sedum alternativt plåt.
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Illustrationsplan

Topia landskapsarkitekter
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FASADER MOT VÄSTER (ARKITEMA ARCHITECTS)

FASADER MOT ÖSTER (ARKITEMA ARCHITECTS)

Den nya bebyggelsen regleras med följande bestämmelser i plankartan:
Byggnadernas användning regleras med B för bostäder och BC för bostäder och/eller butiker,
kafé och kontor.
Högsta byggnadshöjd - Lamellhusen regleras med byggnadshöjd över angivet nollplan.
Takvinkel för lamellhusen regleras till 35-45 grader. Takkupor och andra byggnadsvolymer
över takfallet får inte finnas.
Högsta totalhöjd - Punkthusen regleras med totalhöjd över nollplanet. Endast mindre skorstenar
och andra tekniska anordningar får överskrida denna höjd.
e1

b1

b2
b3
b4
p1

000+00 Största byggnadsarea i m2 - byggnadens markavtryck + utkragande balkonger
som får glasas in. Arean anges på följande sätt 360 + 90 (exempel hus 1-3). Balkonger
får inte kraga ut över parkmark.
Tillåter underbyggnad av gårdstorget med parkering m.m. Bjälklaget ska dimensioneras
för biltrafik och plantering av buskar och mindre träd. Mindre konstruktioner för
regnskydd och stöd för växtlighet får uppföras. Inkast för avfall med underjordsbehållare
får anordnas.
Tillåter underbyggnad på bostadsgård med lokal för bostadskomplement.
Beskriver hur punkthusens två översta våningar ska trappas av.
Över höjden +18 får utkragande balkonger med inglasning finnas.
Beskriver punkthusens placering och inbördes avstånd.

Korsprickad mark tillåter komplementbyggnader. Total byggnadsarea får inte överskrida 35
m2. Enskild byggnad får inte ha större byggnadsarea än 25 m2. Byggnadhöjd får inte
överskrida 3,5 meter.
Prickad mark tillåter inte att marken förses med byggnad.
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Tillgänglighet
En allmänt tillgänglig utsiktsplats planeras i parkområdet i anslutning till entrétorget mot
Prästhagsvägen. Från utsiktsplatsen genom parkområdet i planområdets mitt och från
Enköpingsvägen genom en smal parkremsa i planområdets norra gräns leder trappor ner till
stranden. Längs stranden planeras en strandpark med gångbryggor och vistelseytor.
Alla byggnader nås med full tillgänglighet från gårdstorget. Lamellhusen har också entréer mot
Enköpingsvägen och Prästhagsvägen. Genom punkthusen kan man med hiss nå bostadsgårdarnas olika nivåer och strandparken.
Marken inom planområdet utformas med god tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Terrängen mellan torget mot Prästhagsvägen samt gatumarken mot Enköpingsvägen och
strandparken är mycket brant och bergig. Av den anledningen bedöms gångförbindelserna ner
mot strandparken vara orimligt att åstadkomma med full tillgänglighet för rörelsehindrade.
Ingenting hindrar dock att personer med rörelsehinder som bor i närområdet gör en
överenskommelse med en av bostadsrättföreningarna om att få nyttja deras trapphus och hiss för
att få tillgång till strandparken.

Offentlig service och kommersiell service
Kungsängens centrum ligger cirka 700-800 meter från planområdet. Här finns ett stort utbud av
offentlig och kommersiell service. Bergaskolan är en F-5 skola som ligger cirka 400 meter från
planområdet. Närmaste förskola Bergshöjdens förskola ligger cirka 800 meter från planområdet.

Friytor

Vy från Stäksön

Strandlinjen mot järnvägsbron

Park
Planområdet innehåller idag inga parkområden. Detaljplanen innehåller en allmän park som
börjar vid entrétorget och leder ner till stranden där den omfattar ett cirka 6-9 meter brett
område längs hela planområdets gräns mot vattnet. Vid bostadsgårdarna och i planområdets
sydöstra hörn vidgar sig parkområdet till 10-11 meter.
Parkområdet regleras med planbestämmelsen PARK – Park med trappor och gångbryggor.
Anläggning av gångbryggor m.m. kräver dispens från strandskydd enligt MB 7 kap. 15 § och 16
§ då strandskydd inte upphävs för parkmarken.
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Vattenområden
En del av vattenområdet ingår i planområdet. En strandpark med gångbryggor som skjuter ut
över vattenytan planeras. Avsikten är att göra det möjligt för allmänheten att röra sig och vistas
inom strandområdet. Anläggning av gångbryggor m.m. kräver dispens från strandskydd enligt
MB 7 kap. 15 § och 16 § då strandskydd inte upphävs inom vattenområdet.
Vattenområdet regleras med följande planbestämmelse:
W1- Öppet vatten. Bryggor och andra anordningar för allmän gångtrafik och vistelse får delvis
skjuta ut över vattnet men alla grundläggningar ska vara landbaserade.

Upphävande av strandskydd

Strandskydd ligger kvar som parkmark och vattenområde inom 24% av planområdet.

Förutsättningen för ett genomförande av planförslaget är att strandskyddet upphävs för en stor
del av planområdet. Det gäller främst den kvartersmark som planläggs för bostadsbebyggelse
och därmed hörande markutnyttjande men också den mark som planläggs som allmän plats för
TORG och GATA. Den mark som planläggs som parkmark med kommunalt huvudmannaskap
bibehåller strandskydd liksom kommunägt vattenområde W1.
Detaljplanen medför att allemansrättslig tillgång till strandområden tryggas och förbättras
genom att marken närmast vattnet planläggs som allmän parkmark med bibehållet strandskydd.
Parkmarken når också upp till det allmänna entrétorget som har kontakt med Prästhagsvägen
och till gatumark längs planområdets norra gräns där kontakt finns med Enköpingsvägen.
Skapande av allmän platsmark i form av torg och park har varit viktiga förutsättningar för
kommunens godkännande att pröva frågan om ändrad detaljplan som medger bostadsbebyggelse på fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164.
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Detaljplanen bedöms inte förändra livsvillkoren för djur- och växtarter. En stor del befintlig
naturmark med uppvuxna träd och värdefull växtlighet bevaras och skyddas i det södra
kvarteret. I anslutning till den planerade strandparken kommer växtlighet att tillföras och ges
förutsättningar att utvecklas och förnyas. Nyanlagda bostadsgårdar tillför också nya grönytor till
området.
För att dispens från strandskyddet ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl enligt
miljöbalken 7 kapitlet 18 c §. Det skäl som här kan åberopas är det femte av de sex skälen;
Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området.
Upplands-Bro kommun växer starkt. Befolkningen förväntas stiga från 26 000 till cirka 34 000
innevånare (cirka 8000 nya invånare) mellan åren 2016-2026. Kommunens ambition är att
under perioden 2017-2022 komma upp i en produktionstakt på cirka 400 färdigställda
lägenheter per år.
För att bemöta behovet av bostäder på ett hållbart sätt har kommunen tagit fram Riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Upplands-Bro kommun, daterad september 2017. I riktlinjerna finns ett
antal mål som kommunen ser som viktiga för att uppnå ett hållbart byggande som också möter
behoven.
Planområdet uppfyller, bland annat följande riktlinjer:
• Utbyggnaden av nya bostäder ska, främst ske genom förtätning av befintliga tätorter och
tätortsutvidgning (undantaget planerna för tre större bostadsområden; Rankhus i anslutning
till Kungsängen samt Trädgårdstaden och Tegelhagen i anslutning till Bro med omnejd).
Planområdet ligger inom Kungsängens tätortsavgränsning. Ett genomförande av detaljplanen
ger ett inte oväsentligt bidrag till kommunens behov av tätortsutveckling. Cirka 160 nya
bostäder skapas i ett centralt läge vilket stärker underlaget för utveckling av
servicefunktioner och kulturverksamhet i tätorten.
• Kommunen ska prioritera bostadsprojekt med tät exploatering i väl kollektivtrafikförsörjda
lägen, eller i områden som har förutsättningar att bli väl kollektivtrafikförsörjda lägen.
Planområdet ligger inom den radie (cirka 700 meter) från pendeltågsstationen som kan
räknas som kollektivtrafiknära. De planerade bostäderna bidrar till att täcka en del av
regionens stora behov av bostäder med tillgång till god kollektivtrafik.
• I planeringen av nya bostäder ska kommunen sträva efter att de boende ska ha tillgång till
parkmark och närnatur.
Ny parkmark skapas inom planområdet genom att privatägd mark med kontakt med stranden
omvandlas till offentligt ägd parkmark. Planområdet har också tillgång till närnatur och har
förutsättningar att ta vara på och utveckla det natursköna läget vid Mälaren. Kommunen har
för avsikt att utveckla allmänhetens tillgänglighet till strandområde genom att anlägga
trappor, gradänger och gångbryggor. Dessa anläggningar prövas med dispens när den
närmare utformningen är känd och konsekvenserna kan överblickas.
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Illustration av den områden inom centrala Kungsängen som bedömts lämpliga för förtätning.
1.Villa Skoga. 2. Vattentornsparken. 3. Ringvägen. 4. Korsängen.

Kommunen har gjort en genomgång av obebyggda områden inom Kungsängens tätort som
ligger kollektivtrafiknära, det vill säga inom cirka 700 meter från järnvägsstationen.
Ett fåtal platser har bedömts som lämpliga för förtätning. Det är platser som inte kräver att äldre
bebyggelse rivs och som kan bebyggas utan att medföra betydande miljöpåverkan och/eller att
värdefull natur inte kan bevaras.
Området söder om pendeltågsstationen bedömer kommunen som olämpligt för förtätning. Här
är de obebyggda delarna planerade som allmän parkmark. Dessa delar är låglänta med risk för
översvämningar och svåra grundläggningsförhållanden.
Sammantaget har behovet av bostadsförsörjning vägts samman med behovet av goda livsmiljöer
i tätorten som helhet. De platser som bedömts som lämpliga för bebyggelse har alla blivit
föremål för planuppdrag eller är under utbyggnad.
Kommunens slutsats är att det är motiverat att upphäva strandskyddet i de delar av planområdet
som planeras för bostadsbebyggelse. Här finns möjlighet att bygga bostäder i kollektivtrafiknära
läge, utan större påverkan på grönområden. Detta väger tungt för att kommunen ska kunna
uppnå sina mål för bostadsförsörjning.
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Trafik och kommunikationer
Planområdet ligger i god kontakt med både lokalt och regionalt vägnät. Området ligger också
nära kommunens centrum för kollektivtrafik.

Biltrafik och angöring

Garage under mark

Gång- och cykeltrafik

Gatunät, varumottagning, utfarter
Området ligger i anslutning till den lokala gatan Prästhagsvägen som i sin tur ansluter till
huvudgatan Enköpingsvägen.
De nya bostäderna, med planerat garage, kommer att alstra biltrafik. Bedömningen är dock att
trafikalstringen kommer att vara begränsad. Detta beror på områdets närhet till pendeltåg och att
området har en förhållandevis stor andel små lägenheter. Området ska inte heller innehålla
besöksintensiva verksamheter.
Enköpingsvägen, i snittet sydöst om Kungsvägen, har idag ett trafikflöde på cirka 2 600 fordon
per årsmedeldygn (Trafikverket år 2015). Prästhagsvägen har, enligt en trafikmätning under år
2017, vardagsmedeldygnstrafik om cirka 510 fordon per dygn.
De cirka 160 nya bostäderna kan komma att alstra cirka 270 bilrörelser under ett vardagsdygn.
(135 fordon ut från och 135 fordon in till området). Till detta flöde kommer också annan trafik,
så som sop-, post- och paketbilar. Sådan trafik bedöms ge upphov till mellan fem och tio fordon
per dag.
Området har sin huvudsakliga in-/utfart mot Prästhagsvägen samt sekundär utfart mot
Enköpingsvägen. Dessa in-/utfarter är sammankopplade med en kvartersgata (gårdstorget) för
angöring till bostadshusen.
Bostadsbyggnader placeras längs Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. Detta bidrar till att
utveckla Enköpingsvägen till en mer stadsmässig gata. I anslutning till detaljplanens
genomförande planeras Prästhagsvägen att förbättras för gångtrafik och besöks/infartsparkering.
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Parkering
Parkering för cirka 100 bilar anordnas i ett underjordiskt garage med in-/utfart från entrétorget
vid Prästhagsvägen. Garage och ytparkering inom kvartersmark ska användas för boende- och
besöksparkering. De antal platser som planeras inom detaljplanens kvartersmark motsvarar 0,69
p-platser per lägenhet. Dessutom skapas, enligt exploateringsavtal, 10 p-platser vid Prästhagsvägen som samnyttjas som besöksparkering till nytt parkområde och infartsparkering till
Kungsängens station.
8 p-platser för rörelsehindrade och annan korttidsangöring kan skapas inom kvartersmark.
Parkering för rörelsehindrade planeras, efter behov, i garaget och på gårdstorget. Dessa platser
placeras inom 25 m gångavstånd från entré.
Parkeringsbehovet för de planerade bostäderna kan påverkas ytterligare genom innovativa
parkeringslösningar. Det kan innebära tillgång till, bland annat, bil- och lastcykelpooler.
Platser för bilpoolsbilar kan anordnas både i garaget och på gårdstorget.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Utmed den norra delen av Prästhagsvägen sker cykeltrafik idag som blandtrafik. Cirka 150
meter söderut börjar en gång- och cykelväg som leder fram till Kungsängens station. Därifrån
utgår kommunens hela vägnät för gång- och cykeltrafik. Kommunen har också planer att
komplettera och uppgradera befintlig gång- och cykelväg utmed Enköpingsvägen till en
regional gång- och cykelväg.
Cykelinfart till planområdet sker vid områdets tre in-/utfarter mot Prästhagsvägen och
Enköpingsvägen. Torget är allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, planerat för
blandtrafik i gångfart. Gårdstorget är kvartersmark, planerat för blandtrafik i gångfart.
På gårdstorget anordnas viss cykelparkering. Cykelparkering anordnas enligt SIS standard (en
cykel per person) och fördelas på respektive bostadshus.
Planerad utbyggnad av bostadskvarteret anpassas efter de planer som finns på breddning av
gatumarken för det regionala gång- och cykelstråket utmed Enköpingsvägen.
Planbestämmelse x säkerställer allmänhetens tillgänglighet för gång- och cykeltrafik inom
kvartersmark för angöring och parkering m.m. mellan det södra lamellhuset och
Prästhagsvägen.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger 450-600 meter från Kungsängens station. Här finns pendeltåg mot
Stockholm C/ Nynäshamn och Bro/Bålsta. I högtrafik går pendeltågen i kvartstrafik. Från
stationen utgår också fyra olika busslinjer mot Håtuna, Brunna och Livgardet samt Råby.
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Störningar och risker
Mälarbanan (järnväg) ligger som närmast 85 meter söder
om aktuellt planområde. Väg E18 (motorväg) går cirka
300 meter nordost om planområdet. Väster om
planområdet går Enköpingsvägen. Planområdet påverkas
av buller från dessa tre kommunikationsleder.
Mälarbanan och väg E18 är transportleder för farligt
gods och kan därför utsätta omgivningen för risker.

Ljudmiljö
Trafikbullerberäkning har utförts av Akustikbyrån och
redovisas i Rapport154202-2rev2, daterad 2017-09-06. Planerad bostadsbebyggelse ska
uppfylla myndighetskrav om lägsta ljudmiljö enligt BBR 22. Därtill ska riktvärden enligt SFS
2015:216 med ändringar enligt SFS 2017:359 om trafikbuller vid bostadsbyggnader innehållas.
Planområdet är bullerutsatt från väg- och spårtrafik. En beräkningsmodell har upprättats för
spårtrafik på Mälarbanan och för vägtrafik på väg E18 och Enköpingsvägen. I denna modell
ingår inte påverkan av eventuell exploatering av norra Stäksön. Huvudorsaker till
bullersituationen är maximala ljudnivåer från spårtrafik över Svartviken samt ekvivalent
vägtrafikbuller från Enköpingsvägen.
För hus 1,2,3,4 och A beräknas den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiga 60 dBA vid
någon fasad. Därmed uppfylls riktvärde enligt SFS 2015:216 med ändringar enligt SFS
2017:359. Det betyder att planlösningar i lägenheter kan orienteras utan inskränkningar med
avseende på trafikbuller.
För hus 5 beräknas ljudnivån vid fasad mot Enköpingsvägen överstiga 60 dBA, varför minst
hälften av boningsrummen ska orienteras mot ljudnivåer under 55 dBA respektive högst 70
dBA maximal ljudnivå. Riktvärde uppfylls för fasad som vetter mot Svartviken, varför hälften
av boningsrummen kan orienteras åt det hållet. Om enkelsidiga lägenheter önskas mot
Enköpingsvägen i hus 5 får storleken på lägenheterna inte överstiga 35 m2. Detta regleras med
planbestämmelsen m – enkelsidiga lägenheter större än 35 m2 får inte anordnas mot
Enköpingsvägen om ljudnivåerna överstiger de i gällande lagstiftning reglerade maxnivåerna
för buller.
De nya bostadshusen kommer utgöra en bullerskärm för befintliga bostadshus längs
Enköpingsvägen och Svartviksbacken. Bostadsfasader på dessa adresser beräknas få en
sänkning av den dygnsekvivalenta ljudnivån på ungefär 1 dB.
Den nordvästra fasaden på befintlig huskropp på Prästhagsvägen 3 och den nordöstra fasaden på
Prästhagsvägen 5 beräknas få något högre dygnsekvivalenta ljudnivåer till följd av reflexer i
tillkommande fasader. För övriga fasader på dessa hus samt övriga angränsande huskroppar på
Prästhagsvägen har planerad bebyggelse ingen inverkan på den dygnsekvivalenta ljudnivån.
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På bullerskyddad uteplats får riktvärde för högsta maximala ljudnivå inte överskridas (med upp
till 10 dB) mer än 5 gånger per timme. I det norra kvarteret överskrids inte gällande riktvärden.
I det södra kvarteret behöver bullerskyddande avskärmningar anordnas vid uteplatser för att
uppfylla dessa riktvärden. Korsprickad mark i plankartan tillåter, förutom uppförande av
komplementbyggnader, även bullerskydd för uteplats och liknande.
Plankartan har en ruta med upplysningar som innehåller följande text: bebyggelsen ska utformas
enligt SFS 2015:216 förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader med ändringar enligt
SFS 2017:359.

Risk
En riskutredning daterad 2016-06-22, har gjorts av Briab Brand & Riskingenjörerna AB.
Syftet med riskutredning har varit att redogöra för riskbilden som är förknippad med aktuellt
planområde och att bedöma om planerad markanvändning inom området är acceptabel ur
risksynpunkt.
Utredningen visar att planområdet ligger på det avstånd från Mälarbanan (transportled för farligt
gods) inom vilket Länsstyrelsen anser att riskerna ska beaktas. Aktuellt avstånd uppfyller dock
med god marginal de av Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavstånden. Dessutom är det ur
risksynpunkt fördelaktigt att Mälarbanan är försedd med urspårningsräler i det avsnitt som
ligger närmast planområdet.
Övriga riskkällor som har identifierats har kunnat avskrivas då de inte bedöms bidra till
planområdets risknivå. Sammantaget bedöms planområdets risknivå vara acceptabelt låg och
den planerade bebyggelsen vara möjlig utan vidtagande av skyddsåtgärder.

Räddningstjänstens insatstid och brandskydd
Insatstiden för räddningstjänsten bedöms överstiga 10 minuter och närmaste brandstation
(Upplands-Bro) har inte heltidsbemanning, eller fordon som kan möjliggöra assisterad
utrymning med hjälp av höjdfordon.
Med hänsyn till den förlängda insatstiden för räddningstjänsten, samt avsaknaden av
höjdfordon, kommer utrymningsstrategin bygga på antingen tillgång till trapphus Tr2 (vilket
accepteras utgöra den enda utrymningsvägen från aktuell verksamhetsklass och aktuella
byggnadsutformningar), eller tillgång till minst två av varandra oberoende trapphus, åtkomliga
via loftgång. Källarplan som står i förbindelse med Tr2-trapphus ska vara tillgängligt för
räddningsinsats, utan att insats ska behöva ske via Tr2-trapphuset.
Utvändigt brandpostnät ska finnas i Enköpingsvägen. Att erforderliga avstånd tillgodoses ska
kontrolleras.

Radon
PM Berg och Geoteknik, 2016-10-19 rev 2017-08-30 Bjerking, redovisar att marken
klassificeras som normalradonmark, vilket medför att planerad byggnation ska utföras
radonskyddad. Erforderliga radonmätningar måste göras inför byggnation.
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Teknisk försörjning
Dagvatten
Ett PM-dagvatten daterat 2017-08-29 har sammanställts av Sweco. Detta PM sammanfattar
planområdets förutsättningar och möjligheter.

Principiell systemlösning för dagvattenhantering

Planområdet avvattnas direkt mot Mälaren/Görväln som är en vattenförekomst enligt
Vattendirektivet. Beslutad miljökvalitetsnorm (2017) är att upprätthålla god ekologisk status
och att uppnå god kemisk status till 2021. Ny exploatering får inte innebära försämrade
möjligheter för recipienten att bevara och uppnå miljökvalitetsnormerna.
Planen omfattas också av skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vattenskyddsområde där det
beskrivs att utsläpp av dagvatten från nybyggda hårdgjorda ytor, där risk för vattenförorening
föreligger, inte får ske direkt till ytvatten utan föregående rening.
Föroreningsbelastningen från 11 av13 undersökta föroreningsämnen minskar till följd av
exploatering med planerade LOD-anläggningar. Planens påverkan på recipientens möjlighet att
uppfylla MKN bedöms som mycket liten eller ingen. Dagvattenkvaliteten säkras genom lokalt
omhändertagande i terrasserade växtbäddar och makadamfyllda infiltrationsstråk. På så sätt
fastläggs föroreningar innan dagvattnet når recipienten.
Planområdet lutar mot recipient och bebyggelsen är höjdsatt så att dagvatten ytledes kan ta sig
ut mellan husen också vid skyfallsflöden. Utbyggnaden av planområdet kommer resultera i ett
ökat flöde men på grund av närheten till recipientens utjämningsförmåga, krävs ingen extra
utjämningsvolym inom planområdet.
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Möjligheten till uppsamling och sanering vid miljöincidenter som kemikalieolyckor säkerställs
genom att dagvattnet inte leds direkt via ledning ut till recipient. Allt dagvatten kommer att
passera via sanerbara jordlager i växtbäddar och makadamlager. En sådan lösning ger en trög
och kontrollerad avledning.
Under byggtiden upprättas ett kontrollprogram för att säkerställa att recipienten inte utsätts för
förorening som bränsle- och oljespill från byggfordon. Därtill efterföljs Käppalaförbundets
riktlinjer för länshållningsvatten.

Princip för dagvattenränna

Dagvattnet går via rännor in till växtbäddarna. Dränering sker via ett makadamskikt som leder
överskottsvatten vidare till rännan intill växtbädd en nivå ner, där en stegvis rening av
dagvattnet möjliggörs. Avvattning från de terrasserade växtbäddarna sker i huvudsak via rännor
till tvärgående makadamlager från vilka vattnet går ut via spridar-ledning eller kan flöda diffust
ut till recipienten genom den bevarade naturmarken. Därmed erhålls ytterligare filtrering genom
naturmarkens jordlager och dessutom motverkas ökad turbiditet vid strandlinjen.
Prästhagsvägen som inte renas idag kommer efter exploatering avvattnas via ledning mot ett
makadamlager vid avrinningsområde A1 (se bild Principiell systemlösning för dagvatten på sid
30) från vilket vattnet sedan kan infiltrera i naturliga jordlager eller översilas befintlig
vegetation.
Åtgärder för dagvattenrening säkerställs genom följande planbestämmelse som gäller för hela
planområdet: Dagvatten - Fördröjningsanläggning för rening av dagvatten ska anläggas med
en volym av cirka 60 m3. Takvatten ska infiltreras inom respektive fastighet.
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Slutsatser
• Planens genomförande bedöms ha mycket liten eller ingen påverkan på recipientens
möjlighet att uppnå MKN. Med planerade reningsåtgärder minskar belastningen från de
flesta föroreningsämnen mot recipienten. Belastningen av nickel och bromerade definyleter
ökar något men halterna underskrider fortsatt riktvärdesgruppens riktvärden 1M.
• Dagvattenflödet från området ökar med cirka 35% vid ett 10-årsregn till följd av
exploateringen.
• Dagvatten från Prästhagsvägen som idag inte genomgår någon rening renas inom
planområdet efter exploatering.
• För att erhålla beräknad reningseffekt och därmed beräknad föroreningsbelastning krävs en
reningsvolym av cirka 60 m3. Denna volym syftar till att ta emot och rena dagvatten från
hårdgjorda ytor samt att fördröja och sprida utflöde mot recipient.
• Kontrollprogram under byggtiden säkerställer att föroreningar från byggfordon inte når
recipienten. Turbiditetsmätningar kommer att utföras för att säkerställa att denna inte ökar
med exploateringen. (Turbiditet=grumlighet)

Vatten och avlopp
De nya fastigheterna kopplas till kommunens system för vatten och avlopp. Anslutningspunkt
kan upprättas vid Enköpingsvägen.

Avfall och distribution
Underjordsbehållare, för minst två fraktioner, planeras
för avfallshantering inom planområdet. Inkast placeras
tillgängligt på gårdstorget intill punkthusen samt mot
Prästhagsvägen i planområdets sydvästra del.
Planbestämmelsen b5 – Underjordsbehållare med inkast
för avfall får anordnas gäller för punktprickade områden
i planens sydvästra hörn. Planbestämmelsen b1 som
gäller för Gårdstorget innehåller också texten Underjordsbehållare med inkast för avfall får anordnas.
Anläggning för källsortering finns vid Kungsvägen drygt
600 meter från planområdet och i Kungsängens centrum
cirka 850 meter från planområdet.

Värme
De planerade bostäderna värms med bergvärme, alternativt fjärrvärme om EON:s planerade
värmesystem hinner byggas ut.

El, tele, bredband
El, tele- och bredbandsanslutningar finns i anslutning till planområdet. Dialog med nätägare om
anslutningsförutsättningar sker under fortsatt planprocess.
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Konsekvenser av planens genomförande
Barnkonsekvenser
Ett genomförande av detaljplanen ger barn tillgång till ett allmänt parkområde som erbjuder
möjligheter för lek och utevistelse. I samband med genomförande av detaljplanen anordnas ett
nytt övergångsställe över Prästhagsvägen i anslutning till planområdet.

Miljökonsekvenser
Planens påverkan på arkeologiska och historiska företeelser på platsen kommer att bli marginell.
Fysiska lämningar är sedan länge borttagna. Det immateriella värdet, det vill säga platsens namn
kan komma att förändras.
Omkringliggande område är bebyggt med småhus. Dess karaktär kommer att påverkas av den
ökade exploateringsgraden. I ett större perspektiv passar den nya bebyggelsen in i ortens
blandade bebyggelsekaraktär, där småhus och större flerbostadshus existerar sida vid sida.
Ortens sammantagna karaktär kan därför anses förändras lite på grund av planens
genomförande.
Naturvärden i närområdet påverkas inte negativt av planens genomförande. Naturvärden inom
planområdet tas tillvara i planförslaget och utrymme för naturmark och parkmark i kontakt med
stranden säkras i planförslaget. En naturvärdesinventering har genomförts av Ekologigruppen
2016. Inom planområdet finns ett litet område gles skog med enstaka äldre tallar som bedömts
ha påtagligt naturvärde. Detaljplanen gör det möjligt att bevara ett flertal av dessa tallar. I
området förekommer också spår av spillkråka som är rödlistad. Dessa spår bedöms inte påverka
detaljplanen.
Förutsättningen för ett genomförande av planförslaget är att strandskyddet upphävs för en stor
del av planområdet. Parkmark med kommunalt huvudmannaskap i och i anslutning till stranden
bibehåller dock strandskyddet.

Sociala konsekvenser,
Ett genomförande av detaljplanen medför förbättrad tillgänglighet till strandområdet, bevarad
naturmark och nyskapad parkmark. Detta bör vara positivt för boende i närområdet och i viss
utsträckning också för kommunen som helhet.

Materiella värden
Ett PM-dagvatten daterat 2017-08-29 har sammanställts av Sweco. Här ingår ett förslag till
principiell systemlösning för dagvattenhantering inom planområdet. I detta förslag ingår att
dagvatten från Prästhagsvägen, som idag inte genomgår någon rening, renas efter exploatering
på planområdet. Ett kontrollprogram ska upprättas under byggtiden för att säkerställa att
föroreningar från byggfordon inte når recipienten. Turbiditetsmätningar kommer att utföras för
att säkerställa att denna inte ökar med anledning av exploateringen.

Trafik
De nya bostäderna med planerat garage kommer att alstra biltrafik. Bedömningen är dock att
trafikalstringen kommer att vara relativt begränsad. Enköpingsvägen har i snittet sydöst om
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Kungsvägen idag ett trafikflöde på cirka 2 600 fordon per årsmedeldygn (Trafikverket år 2015).
Prästhagsvägen är en lokalgata. Prästhagsvägen har, enligt en trafikmätning under år 2017,
vardags-medeldygnstrafik om cirka 510 fordon per dygn. De cirka 160 nya bostäderna kan
komma att alstra cirka 270 bilrörelser under ett vardagsdygn. (135 fordon ut från och 135
fordon in till området). Till detta flöde kommer också annan trafik, så som sop-, post- och
paketbilar. Sådan trafik bedöms ge upphov till mellan fem och tio fordon per dag.

Risker för människors hälsa eller för miljön
Risk i samband med tågolycka m.m. - Den riskutredning som tagits fram som underlag för
planförslaget visar att avståndet till Mälarbanans järnvägsbro med god marginal uppfyller de av
Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavstånden. Dessutom är det ur risksynpunkt fördelaktigt
att Mälarbanan är försedd med urspårningsräler i det avsnitt som ligger närmast planområdet.
Övriga riskkällor, som har identifierats, har kunnat avskrivas då de inte bedöms bidra till
planområdets risknivå. Sammantaget bedöms planområdets risknivå vara acceptabelt låg och
den planerade bebyggelsen bedöms vara möjlig utan vidtagande av skyddsåtgärder.
Ljudmiljö - Trafikbullerberäkningar av buller från väg och spårtrafik och hur detta påverkar de
planerade bostadshusen har utförts. För alla hus utom ett beräknas ljudnivåerna inte överskrida
riktvärden enligt SFS 2015:216 med ändringar enligt SFS 2017:359. Planlösningar för
lägenheter i dessa kan orienteras utan inskränkningar med avseende på trafikbuller. För ett hus
(hus 5) beräknas ljudnivån vid fasad mot Enköpingsvägen överstiga ovanstående riktvärden
varför minst hälften av boningsrummen ska orienteras mot ljudnivåer under 55 dBA respektive
högst 70 dBA maximal ljudnivå. I det norra kvarteret överskrids inte gällande riktvärden för
bullerskyddade uteplatser. I det södra kvarteret behöver bullerskyddande avskärmningar
anordnas vid uteplatser för att uppfylla dessa riktvärden
Föroreningar – En miljöteknisk markundersökning visar att planområdet är lämpligt för
bostäder samt att marken inom planområdet kan anses vara sanerad.
Fyllnadsmassor från den tidigare beskrivna gjuteriverksamheten finns i vattenområdet längs
cirka 60 meter av strandlinjen. Föreslagen utformning av planområdet bedöms inte innebära risk
för att människor exponeras för föroreningar från dessa massor. Massorna bedöms inte heller
innebära någon betydande risk för urlakning och spridning av föroreningar till ytvattnet.
Innan området tas i bruk för allmänheten behöver utfyllnadsmassorna täckas över, alternativt
rensas från rester av slagg, tegel, armeringsjärn m.m. för att minimera risken att någon skadar
sig på uppstickande föremål. Kommunens och exploatörens avsikt är att strandområdet utformas
på ett sätt som inte lockar till bad och vistelse längs strandkanten.
Tillgänglighet - Planförslaget har granskats av certifierad sakkunnig kontrollant av
tillgänglighet. Granskningen avslutas med följande utlåtande: ”Terrängen präglas av brant
sluttning mot Mälaren. Förslaget har på ett ambitiöst och rimligt sätt tagit hänsyn till detta.
Vissa avsteg från en fullständig tillgänglighet måste göras med hänsyn till terrängen och är i
linje med bygglagstiftningen.”
Radon - Risk för höga radonhalter kan finnas när man bygger på berg. Marken klassificeras som
normalradonmark vilket medför att planerad byggnation ska utföras skyddad.
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Genomförande
Nedan redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Dessa åtgärder ska vara vägledande vid genomförandet.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen har vunnit
laga kraft. När planen vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att få bygglov för bebyggelse
och åtgärder som överensstämmer med planen.
Enligt 4 kap. 39 § i PBL får en detaljplan inte ändras eller upphävas före genomförandetidens
utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Detta gäller dock inte om
ändringen eller upphävandet behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte
har kunnat förutses vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla till dess den ändras eller upphävs.
Endast den användning, de egenskaper och andra förutsättningar som detaljplanen möjliggör
kan genomföras så länge detaljplanen gäller.

Avtal
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören Svartviken 3B AB samt
mellan kommunen och exploatören Inmec AB. Avtalen ska bland annat reglera
fastighetsrättsliga frågor, såsom markbyten mellan kommunen och fastighetsägare.
Avtalet mellan kommunen och Svartviken 3B AB ska också reglera Svartviken 3B AB:s ansvar
för projektering och utförande av ombyggnad av gatumark samt anläggningar på torg och
parkmark inom planområdet. Detta omfattar tio besöks-/och infartsparkeringar och ett
övergångsställe vid Prästhagsvägen samt anläggningar på blivande allmän platsmark (torg och
parkområdet) inom och i anslutning av planområdet.
Avtalen ska också reglera ansvar för och hantering av eventuella markföroreningar inom
respektive fastighet.
Avtalen ska dessutom reglera övriga ansvars- och samordningsfrågor under genomförandetiden
såsom logistik för byggnads- och exploateringsarbeten, avgifter, tider och tillträden m.m.

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Cirka 2 900 m2 av
planområdet planläggs som allmän platsmark för TORG, GATA och PARK.
Yta med användningsbeteckning TORG ska också vara underbyggd för parkeringsändamål.
Den underliggande parkeringen försörjer planerade bostäder med parkeringsplatser och
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planläggs därför som kvartersmark. Det innebär att underbyggnaden, som omfattar en
garagevåning, får användningsbestämmelse för kvartersmark, P1-parkering. Området får en
tredimensionell fastighetsbildning där kommunens fastighet urholkas för det garage som ligger
under det för TORG planlagda markområdet.
Exploatörerna ansvarar för att anpassa och återställa kommunal mark i direkt anslutning till
planområdet.
Svartviken 3B AB ansvarar för projektering och utförande av anläggningar på blivande allmän
platsmark (gata, torg och park). Det gäller, bland annat, utsiktsplats, trappa och strandpromenad
inklusive vistelseytor på parkmark samt parkeringsplatser och övergångställe på
Prästhagsvägen.
Ansvaret för anläggningar på blivande allmän platsmark inom planområdet övergår till
kommunen i samband med att byggnationen avslutas och efter godkänd slutbesiktning. Därefter
tar kommunen över ansvaret för drift och underhåll.

Störningar under byggtiden
Byggverksamheten ska bedrivas så att närboende störs så lite som möjligt. Byggnadsarbetena
ska i största möjliga utsträckning begränsas till ordinarie arbetstid. Dessa villkor ingår i
kommunens genomförandeavtal.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164, även kallad Gjuteritomten.
Denna fastighet ägs till 1/3 av Inmec AB och till 2/3 av Svartviken 3B AB, som kontrolleras av
Riksbyggen ekonomisk förening via villkorat aktieägaravtal. Planområdet omfattar också en del
av vattenområdet (Svartviken) i direkt anslutning till planområdet samt vägmark i anslutning till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. Dessa områden ägs av Upplands-Bro kommun och är del
av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1.

Fastighetsbildning
Fastighetsreglering mellan fastigheten Kungsängens kyrkby 2:164 och Kungsängens kyrkby 2:1
ska genomföras (markbyte mellan kommunen och exploatörerna). Fastighetsreglering ska ske
på så sätt att kommunen erhåller all mark inom planområdet som planläggs som allmän
platsmark och Svartviken 3B AB samt Inmec AB, erhåller den mark inom planområdet som
planläggs som kvartersmark. Fastigheten Kungsängens kyrkby 2:164 delas därefter in i flera
fastigheter.
Den mark som planläggs som allmänplats mark (TORG och PARK) överförs till Kungsängens
kyrkby 2:1, som är en kommunal fastighet. Därefter kommer denna fastighet urholkas genom
3D-fastighetsindelning för garage/garagekonstruktionen som ligger under den för TORG
planlagda markområdet. Denna 3D-fastighet regleras in i den fastighet som Riksbyggen
(bostadsrättsförening) kommer äga. Trolig gräns vertikalt ”uppåt” är till överkant tätskikt
TORG och trolig gräns ”nedåt” är underkant grundläggning garage.
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En fastighetsbestämning för gränsen mellan kvartersmark och det kommunalägda strand- och
vattenområdet kan komma att behövas som underlag för fastighetsreglering.
Gemensamhetsanläggning kan komma att bildas för in-/utfart till underbyggd garageanläggning.
Denna gemensamhetsanläggning behöver inte planläggas.

Tekniska frågor
Samordning med allmän plats
I god tid innan byggstart ska en Trafikanordningsplan för byggtrafik m.m. redovisas och
godkännas av kommunens trafikenhet. Framkomlighet för samtliga trafikslag ska säkerställas
och tillgänglighet till allmänna anläggningar och trafiksäkerhet ska upprätthållas.
I samband med ett genomförande av detaljplanen kommer Prästhagsvägen att byggas om i
anslutning till det nya bostadskvarteret. Utformning av förgårdsmark i kvarterets södra del samt
infart till bostadskvarteret anpassas till utformning av parkeringsfickor, gångbanor och
övergångsställe på allmän gatumark.
En tidplan utarbetas i samråd mellan exploatörerna och kommunen för genomförande av
utbyggnad inom kvartersmark samt för ombyggnadsarbeten inom allmän gatumark.
Under planerings-, projekterings-, upphandlings- och produktionsskedena ska exploatörerna
medverka för samordning av de olika byggherrarnas aktiviteter inom planområdet.

Geotekniska frågor
Schaktarbeten och grundläggning
Inför fortsatt projektering behöver kompletterande geotekniska undersökningar utförs. För att
kunna utföra dessa kompletteringar inom samtliga byggnadsytor erfordras en del schaktarbete
inom området.
I samband med projektering och byggande ska också stabiliteten för ovanliggande vägar,
Enköpingsvägen och Prästhagsvägen, beaktas.
Exploatörerna ansvarar för att utföra mätningar av vibrationer vid sprängningsarbeten.

Hantering av utfyllnadsmassor
I ytan av de fyllnadsmassor som ligger i strandkanten finns rester kvar av slagg, tegel,
armeringsjärn m.m. Innan området tas i bruk för allmänheten behöver dessa utfyllnadsmassor
täckas över alternativt rensas, så att inte någon riskerar att skada sig på uppstickande föremål.
Hantering av fyllnadsmassor ska samordnas mellan kommunen och exploatörerna och
hanteringen ska anpassas till planerad utformning och användning av parkområdet.
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Vatten och avlopp
De nya fastigheterna ansluts till kommunens system för vatten och avlopp. Anslutningspunkt
kan upprättas vid Enköpingsvägen. Pumpstationer inom kvartersmark kommer att behövas för
hantering av avloppsvatten. Ledningar och pumpstationer inom kvartersmark utförs och
förvaltas av exploatörerna.
Befintliga ledningar i Prästhagsvägen och Enköpingsvägen kan komma att påverkas av
genomförandet av detaljplanen. Exploatörerna ansvarar för eventuella behov av anpassning av
ledningsdragning i anslutning till planområdet.

Dagvatten
Vattentäkten och vattenskyddsområdet Östra Mälaren omfattats av vattenskyddsföreskrifter.
Exploatörerna ansvarar för att dessa säkras genom lokalt omhändertagande av dagvatten inom
kvartersmarken. Exploatörerna ansvarar också för att dagvattenhantering inom planområdet
kvalitetssäkras under byggskedet. Detta regleras i genomförandeavtalet.
Dagvattenanläggningen ska förvaltas av fastighetsägarna. Ett kontrollprogram samt en drift och
skötselinstruktion för framtida drift- och underhåll ska utarbetas i dialog med kommunens
miljöavdelning och Norrvatten. Även detta regleras i genomförandeavtalet.
Del av dagvatten från Prästhagsvägen kommer, enligt planförslaget, att hanteras över
kvartersmark. Vid en eventuell framtida ombyggnad av Prästhagsvägen ska kommunen verka
för att detta dagvatten omhändertas på kommunal mark.

Radon
Byggnaderna ska utföras radonskyddat. Markradonmätning ska utföras i detaljprojekteringen
för att fastslå utformning av bottenplattorna samt verifieras i byggskedet.

El, tele, och bredband
El, tele- och bredbandsanslutningar finns i anslutning till planområdet. Exploatören ordnar och
bekostar eventuell omläggning av befintliga ledningar och andra tekniska anläggningar, som
kan behövas för genomförandet av detaljplanen. Ledningshavare ska informeras i god tid och
parterna ska samverka kring nya lägen. Detta regleras i genomförandeavtalet.

Energihushållning och uppvärmning
Området ska bebyggas på ett sätt som ger låg belastning på miljön och med god
energihushållning.
Bostäderna planeras att värmas med bergvärme, alternativt fjärrvärme om EON:s planerade
fjärrvärmenät hinner byggas ut.
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Avfall
Svartviken 3B AB planerar för omhändertagande av minst två fraktioner, hushålls- respektive
matavfall, på kvartersmark inom planområdet.

Miljöfrågor
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med
kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten,
daterat. 2017-10-17.
Ansvaret för eventuella markföroreningar kvarstår hos den ursprungliga fastighetsägaren under
genomförandetiden för detaljplanen. Marken ska klara krav för känslig markanvändning och
exploatörerna och kommunen ska ansvara för att eventuella behov av kompletterande marksanering utförs koordinerat innan eller i samband med att schakt- och grundläggningsarbeten
påbörjas.

Ekonomiska frågor
Planavgift
Då exploatörerna till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt genomförandeavtal och
planavtal, ska ägare till fastighet inom planområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande
ersättning för gatukostnad samt planavgift.

Utbyggnad av allmän platsmark
Svartviken 3B AB bekostar projektering och utförande av direkt projektrelaterade anläggningar
på blivande allmän platsmark inom planområdet, ”TORG” respektive ”PARK”, såsom allmän
torgyta, utsiktsplats, trappa, strandpromenad med brygganläggning och vistelsezoner med
naturlek m.m.
Svartviken 3B AB bekostar också projektering och anläggning av tio besöks- och
infartsparkeringar samt ett övergångställe vid Prästhagsvägen.
Detta ska ske i samråd med kommunen, som också ska godkänna de handlingar som ska ligga
till grund för utförandet.
Exploatörerna bekostar också återställning av mark och eventuella anläggningar, i gränsen
mellan kvartersmark och allmän platsmark, som berörs av byggnationen.

Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.
Förutom avgift för bygglov och anmälan tas avgift ut för nybyggnadskarta, utstakning samt
lägeskontroll och debiteras enligt gällande taxa.
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Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäteriet i Stockholms län.
Lantmäterimyndigheten debiterar förrättningskostnader efter taxa på respektive fastighetsägare
för de fastigheter som bildas inom planområdet. Alla förrättningskostnader överförs sedan,
enligt genomförandeavtalet, på exploatören/exploatörerna.

Vatten och avlopp
För anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt kommunens vid
varje tillfälle gällande VA-taxa.

El, tele och fjärrvärme
Exploatören betalar anslutningsavgifter till respektive ledningsägare enligt gällande taxa eller
offert.
Mark för kabelnät m.m. inom planområdet upplåts genom avtal mellan de ledningsdragande
nätägarna och exploatörerna.

Administrativa frågor
Planläggning sker med utökat förfarande. Planhandlingarna har, på uppdrag av byggherrarna,
utarbetats av Ingela Ohrstedt, Ohrstedt arkitekter AB, i samverkan med Theodor Andrén,
Upplands-Bro kommun.

Medverkande i projektet
För Upplands-Bro kommun har följande personer medverkat i arbetet med denna detaljplan:
Theodor Andrén. Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska
avdelning, samhällsbyggnadsavdelning, samt bygglovs- och miljöavdelning har, tillsammans
med byggherrarnas projektteam, också bidragit till arbetet.

Upprättad 2018-02-27 av
Planavdelning & exploateringsavdelningen

Henric Carlson
Planchef

Theodor Andrén
Planarkitekt
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Bakgrund till detaljplanearbetet
Kommunstyrelsen gav den 3 februari 2016 §8 Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till
detaljplan för Kungsängens Kyrkby 2:164 enligt reglerna för utökat förfarande, PBL 2010:900.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att, i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan (ÖP-2010),
förändra en obebyggd och marksanerad industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 160
bostadslägenheter i ett kollektivtrafiknära läge.
Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till Prästhagsvägen och
Enköpingsvägen i väster. Området är, till största delen, privatägt. Det är obebyggt och tillgängligt för
allmänheten. Terrängen sluttar brant och är delvis utfylld efter en marksanering av lämningar från den
gjuteriverksamhet som fanns inom området fram till år 1960.
Planerade byggnader skapar en stadsmässig entré till centrala Kungsängen från Enköpingsvägen i
nordost. I branten ner mot Mälaren skapar hus och terrasserade bostadgårdar kontakt med vattnet och
utblickar mot naturområdet på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas också ett allmänt tillgängligt
parkstråk som ger kommuninvånarna tillgång till strandområdet, vilket utvecklas med gångbryggor
och vistelsezoner.

Hur samrådet har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2016 §8 att sända ut förslag till detaljplan för Svartviks
Strand, nr 1605, på samråd enligt reglerna för utökat förfarande.
Detaljplaneförslaget var under utsänt för samråd mellan den 21 december 2016 och den 6 februari
2017. Det skickades till berörda fastighetsägare och myndigheter m.m. enligt remisslista. Under
remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum samt på
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/svartviksstrand). Samrådet kungjordes i Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet den 19 december 2016 samt annonserades i Mitt i Upplands-Bro den
20 december 2016

Hur granskningen har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 § 103 att sända ut förslag till detaljplan för Svartviks
strand (Kungsängens kyrkby 2:164), nr 1605, på granskning enligt reglerna för utökat förfarande.
Detaljplaneförslaget var under tiden 8 november 2017 – 6 december 2017 utsänt för granskning och
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum och i brohuset i Bro samt på
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/svartviksstrand). Granskningen annonserades i
Upplands-Bro bladet den 4 november 2017 och i Mitt i Upplands-Bro den 7 november 2017.
Granskningsmöte i form av öppet hus hölls i Kontaktcenter i kommunhuset i Kungsängen torsdagen
den 30 november klockan 16.00 – 19.30. Där fick intresserade tillfälle att ställa frågor och ge förslag
till företrädare från kommunen.

Återremittering av kommunfullmäktige
Detaljplanen antogs i ett första steg på KS 2018-01-31 och därefter togs den upp till beslut om
antagande i Kommunfullmäktige den 14 februari 2018. Kommunfullmäktige beslutade att
återremittera ärendet med uppdraget att se över möjligheterna att ytterligare anpassa bebyggelsen till
omgivande bebyggelsen i fråga om höjd och omfattning.
Detaljplanen har därefter justerats för att tas upp till förnyad prövning i Kommunstyrelse och
Kommunfullmäktige.
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Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har 26 yttranden inkommit till kommunen, under
granskningstiden.
Skrivelserna är numrerade i följande ordning:

Statliga myndigheter
1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2017-12-21

2

Lantmäteriet

inkom 2017-12-04

3

Skogsstyrelsen

inkom 2017-11-28

4

Försvarsmakten

inkom 2017-11-28

5

Sjöfartsverket

inkom 2017-11-10

Kommunala nämnder
6

Socialnämnden

inkom 2017-12-22

7

Utbildningsnämnden

inkom 2017-12-22

8

Tekniska nämnden

inkom 2017-12-20

9

Bygg- och miljönämnden

inkom 2017-12-19

10

Kultur- och fritidsnämndnen

inkom 2017-12-13

Privatpersoner och föreningar
11

Privatperson 1

inkom 2017-12-06

12

Privatperson 2

inkom 2017-12-06

13

Privatperson 3

inkom 2017-12-06

14

Privatperson 3 - 19

inkom 2017-12-06

15

Privatperson 20

inkom 2017-12-06

16

Privatperson 21

inkom 2017-12-01

17

Brf Trekanten

inkom 2017-12-06

18

Brf Strandhagen

inkom 2017-12-05

19

Kungsängens villaägarförening

inkom 2017-12-04

20

Brf Svartviken

inkom 2017-11-28

Övriga remissinstanser
21

Norrvatten

inkom 2017-12-06

22

Svenska Kraftnät

inkom 2017-1207

23

E.ON Värme Sverige AB

inkom 2017-12-05

24

Brandkåren Attunda

inkom 2017-12-04

25

E.ON Elnät Stockholm AB

inkom 2017-12-01

26

Käppalaförbundet

inkom 2017-11-29
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Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens
kyrkby 2:164). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens
utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas utan inbördes rangordning.
För den fullständiga lydelsen, med eventuella bilagor och bildmaterial, av respektive synpunkt
hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till
inkomna yttranden redovisas planavdelningens kommentarer.

Statliga myndigheter
1
1.1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2017-12-21

Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att medföra att strandskydd
enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser samt att en bebyggelse blir
olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet med avseende på buller.
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp planen för
prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas enligt 11 kap. 11 § PBL.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande återstående synpunkter av betydelse för
Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.
Strandskydd
I en detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl för det och om
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses i planen väger tyngre än
strandskyddsintresset.
Sedan samrådet har kommunen justerat planförslaget och kompletterat med information och
motivering gällande strandskydd. I planförslaget upphävs strandskydd för merparten av
kvartersmarken samt allmän plats för gata och torg. Strandskydd föreslås ligga kvar inom
parkmark och vattenområde samt inom strandnära prickmarkerad kvartersmark för
bostadsändamål i södra delen av planområdet. Parkmark och torg planläggs med kommunalt
huvudmannaskap, vilket gör att kommunen har rådighet över den yta som ska vara tillgänglig
för allmänheten längs med strandlinjen.
Planområdet består idag av frilagt berg och schaktmassor från marksanering samt naturmark.
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt idag. Kommunen bedömer att särskilt skäl enligt 7
kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken (MB), föreligger för upphävande av strandskydd på platsen. Det
aktuella planområdet uppfyller kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen gällande bl.a.
tätortsavgränsningen och det kollektivtrafiknära läget. Planförslaget kan förväntas långsiktigt ge
fördelar för samhället och kommunen har redogjort för varför behovet av bostäder inte kan
tillgodoses utanför detta område. Kommunen har redovisat vilka alternativa lokaliseringar som
är möjliga för förtätning i närheten av pendeltågstationen och anger att de utpekade områdena
redan är föremål för planuppdrag eller är under utbyggnad. Naturvärdena på land i det nu
aktuella planförslaget bedöms inte vara så höga att de utgör hinder för exploatering och
förutsättningar för djur- och växtliv anses vara relativt begränsat. Med hänsyn till
befolkningsutvecklingen anser Länsstyrelsen att bostadsbebyggelse kan vara ett angeläget
allmänt intresse. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det finns särskilda skäl för
upphävande av strandskydd inom kvartersmark med bestämmelsen a1 samt gata och torg för att
möjliggöra bostadsbebyggelse i huvudsak enligt redovisat förslag.
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1.2

Vad gäller parkmarken har kommunen utökat parkområdet utmed vattnet på ett par ställen
sedan samrådet. Avståndet mellan bostadshus och vattenområde är cirka 10 meter enligt
planbeskrivningen. Den planlagda parkmarken är en förutsättning för att allmänheten fritt ska
kunna passera längs stranden och det är viktigt att det lämnas tillräckligt avstånd för detta.
Länsstyrelsen gör tolkningen utifrån plankartan att det på många ställen inte kan bli mer än 3–5
meters parkmark. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver se över möjligheterna för att
utöka parkområdet. Det kan inte förutsättas att strandskyddsdispens kommer att kunna medges
för bryggor och andra anordningar i vattenområdet.

1.3

Länsstyrelsen konstaterar att allmänheten endast kan nå strandområdet genom föreslaget ”torg”
och det saknas möjligheter för allmänheten att kunna passera både norrut och söderut från
planområdet. Länsstyrelsen anser att fler möjligheter att nå strandområdet är väsentligt för att ge
allmänheten och friluftslivet tillgång till hela strandområdet. Planen bör kompletteras med
möjlighet till ytterligare allmän gångförbindelse mellan stranden och vägnätet om möjligt vid
både norra och södra plangränsen. Åtminstone i planområdets norra del bör förbindelse
möjliggöras som allmän platsmark eller med en x-bestämmelse som reglerar att området ska
vara tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik.

1.4

Kvartersmarken i planområdets södra del är markerad med prickmark och får inte förses med
byggnad. I planbeskrivningen markeras denna yta som ”kvartersmark inom strandskyddszon”.
Länsstyrelsen gör tolkningen utifrån plankartan och planbeskrivningen att kommunen inte avser
upphäva strandskyddet inom denna del. Kommunen behöver tydliggöra i planbeskrivningen vad
som gäller för detta område, samt tydliggöra den administrativa gränsen på plankartan. Marken
syftar inte till att bebyggas med bostäder som är det angelägna allmänna intresse som
kommunen framför som skäl för upphävande i övriga delar. Länsstyrelsen ställer sig frågande
till att denna mark planläggs som kvartersmark eftersom åtgärder och anordningar som avhåller
allmänhetens tillträde inte tillåts inom denna del. Länsstyrelsen gör bedömningen att det saknas
motiv och särskilda skäl för ett strandskyddsupphävande inom denna del. På plankartan är flera
träd markerade i sluttningen och i planbeskrivningen illustreras att befintligt skogsparti ska
bevaras. Det finns dock ingen n-bestämmelse som säkerställer detta. Kommunen motiverar inte
heller varför naturmarken ska ingå i kvartersmark. Länsstyrelsen anser att marken istället ska
planläggas som parkmark.

1.5

Sammanfattningsvis delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att särskilt skäl enligt 7 kap.
18 c § punkt 5 MB kan tillämpas för att bebygga området med bostäder men att planen i sin
nuvarande utformning inte tar tillräcklig hänsyn till strandskyddets intressen. Det gäller särskilt
allmänhetens och friluftslivets tillgång till strandområdet. Till antagande behöver kommunen se
över hur parkremsan generellt kan breddas, att ytterligare gångförbindelse för allmänheten
mellan stranden och gatan säkerställs och att kommunen redogör för vilka särskilda skäl som
föreligger för ianspråktagande av allemansrättsligt tillgänglig mark för annan användning än
bostäder i planområdets södra del.

1.6

Buller - Området är utsatt för buller från väg- och spårtrafik från Prästvägen, Enköpingsvägen
samt Mälarbanan. Planen påbörjades efter 2 januari 2015 och förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggande med senare ändringar tillämpas i bedömningen av om planen
blir lämplig ur bullerhänseende.

1.7

För hus 5 beräknas ljudnivån vid fasad mot Enköpingsvägen överstiga 60 dBA och hälften av
bostadsrummen behöver vändas mot en sida där 55 dBA inte överskrids vid fasaden. Om
enkelsidiga lägenheter planeras, ska dessa inte överstiga 35 kvadratmeter. Hur detta säkerställs
framgår inte av planbeskrivningen. På plankartan hänvisar kommunen till gällande förordning
eller den förordning som gäller vid genomförandetillfället genom en upplysning. Det finns dock
inga planbestämmelser som reglerar utformningen med avseende på buller. Länsstyrelsen anser
att det behövs för att säkerställa att bebyggelsen blir lämplig ur ett hälsoperspektiv. Särskilt
angeläget är det att reglera bostädernas utformning med hänsyn till trafikbullret från
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Enköpingsvägen. Det bör regleras att enkelsidiga bostäder över 35 kvadratmeter inte får
anordnas mot gatan.
1.8

Bullerutredningen redovisar förväntad ljudnivå från väg- och tågtrafik utifrån scenariot att
Norra Stäksön inte exploateras. Ett planprogram i syfte att utreda lämpligheten för ny
bebyggelse på Norra Stäksön har varit ute på samråd under hösten 2015. Länsstyrelsen lämnade
ett granskningsyttrande den 18 april 2016. Bullerutredningen behöver därmed kompletteras med
scenariot att Norra Stäksön exploateras.

1.9

Med kompletteringar enligt ovan av planförslaget bedömer Länsstyrelsen att förslaget inte
strider mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL.

1.10 Planbestämmelser -På plankartan och i planbeskrivningen framgår att dispens krävs för
anläggningar på parkmark, men information om att anläggningar kräver dispens i vattenområde
behöver förtydligas både i plankartan och i planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att
kommunen bör komplettera planbestämmelser på plankartan med information om att åtgärder
inom vattenområde kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna.
1.11 Information om att planområdet ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde saknas på
plankartan och bör införas som en upplysning.
1.12 Länsstyrelsens övriga synpunkter under samrådet bedöms i stort ha tillgodosetts.
Kommentar
1.1

-

1.2

Planavdelning justerar plankartan så att området längs vattnet omvandlas till allmän
parkmark. Parkmarkens bredd varierar mellan cirka 11 och 6 meter. På det smalast stället i
den nordöstra delen är bredden på en punkt cirka 4,5 meter.

1.3

Planavdelning ändrar plankartan så att en zon allmän parkmark tillkommer i planområdets
norra gräns i enlighet med länsstyrelsens yttrande.

1.4

Eftersom den allmänna strandskyddade ytan utökas ändrar kommunen plankartan så att
strandskyddet upphävs för kvartersmarken i sin helhet. Den yta som kvarstår av skogsmark
inom kvartersmarken gör så för att tillgodose utemiljöer kopplade till boendet i det södra
kvarteret. Bestämmelsen lilla n1 läggs till för kvartersmarken i söder i enlighet med
Länsstyrelsens yttrande.

1.5

Med de förändringar som gjorts i plankartan utökas den allmänna strandskyddade ytan med
ca 450kvm, från ca 1100kv till 1500kvm och Planavdelningen bedömer därför att planen
bättre tillgodoser strandskyddets intressen.

1.6

-

1.7

Bestämmelsen lilla m läggs till i plankartan, med lydelsen: ”Enkelsida lägenheter med större
än 35 kvm får inte anordnas mot Enköpingsvägen om ljudnivåerna överstiger det i gällande
lagstiftning reglerade maxnivåerna för buller.”

1.8

Planavdelningen gör bedömningen att eftersom planprogrammet för norra Stäksön inte
godkänts av kommunstyrelsen, norra Stäksön i dagsläget är belagt med utökat strandskydd
och att det inte finns något uppdrag att ta fram en detaljplan utan endast program, är
osäkerheten kring vad som i slutändan kan komma byggas så pass stor att det är ett scenario
som man inte kan räkna på.

1.9

-

1.10

Planavdelningen åtgärder enligt länsstyrelsens yttrande.

1.11

Planavdelningen åtgärder enligt Länsstyrelsens yttrande.

1.12

Planavdelningen noterar.
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2
2.1

Lantmäteriet

inkom 2017-12-04

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd av
detaljplanen bilda och ändra fastigheter och inrätta ev gemensamhetsanläggningar, skapa
servitut, ledningsrätter mm.

2.2

Delar av planen som måste förbättras

2.3

Grundkarta
För att kunna säkerställa skala behövs två koordinatkryss med koordinater i x-led, och två
koordinatkryss med koordinater i y-led. Detta behöver kompletteras.

2.4

Plankarta och bestämmelser
Det är oklart vilken lag som avses angående hänvisningen vid upphävandet av strandskydd
under planbestämmelserna. Om strandskyddet är upphävt, återinträder strandskyddet i och med
detaljplanen. Om det med skrivelsen menas att strandskyddet avses upphävas i och med
antagandet av detaljplanen så behöver detta förtydligas. Vidare borde även ”PARK” föranleda
åtgärder som kräver strandkyddsdispens.

2.5

Egenskapsgränsen som avskiljer x-området i detaljplanens södra del behöver förtydligas.

2.6

Plan- och genomförandebeskrivning
En tydlig redovisning av detaljplanens konsekvenser av de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska samt tekniska konsekvenser saknas i planbeskrivningen. Dessa måste förtydligas.

2.7

Det behöver förtydligas vilka fastigheter som kommer behöva ha del i
gemensamhetsanläggningen.

2.8

Delar av planen som bör förbättras.
Plankarta och bestämmelser
Administrativa bestämmelser begränsas inte av egenskapsgränser, och behöver därmed inte
upprepas där ett användningsområde delas upp av egenskapsgräns. Administrativ behöver
enbart upprepas över användningsgräns eller administrativ gräns. Desamma gäller
användningsbestämmelser.

2.9

Administrativ- och egenskapsgräns är väldigt lik egenskapsgräns. Den bör förtydligas genom att
ex ha en kombinerad linje med plus och streck.

2.10 Plan- och genomförandebeskrivning
Det anges på s 36 att en tredimensionell fastighet ska bildas för parkering. Ifall syftet med
denna fastighet är att den ska försörja parkeringen för mer än en fastighet bör en
gemensamhetsanläggning vara mer ändamålsenligt. Vidare är det i handlingarna oklart vart
gränsen går mellan TORG och (P1). Detta kan ha betydelse vid inlösenfrågor med tvång då
olika ersättningsregler gäller för allmän plats och för kvartersmark.
2.11 Övrigt
Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen.
2.12 Lantmäteriet har en skyldighet att bevaka frågorna i 6 kap 40-42§§ PBL. För att Lantmäteriet
ska kunna bedöma dessa frågor behöver exploateringsavtalets innehåll redovisas i stora drag
redan i samrådsskedet. Detta saknas i planbeskrivningen och något exploateringsavtal finns inte
bifogat till planhandlingarna. Lantmäteriet har därför inte kunnat bevaka dessa frågor i samband
med detta planarbete.
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Kommentar
2.1

-

2.2

-

2.3

Planavdelningen åtgärdar enligt lantmäteriets yttrande.

2.4

Planavdelningen hänvisar till beskrivningen av strandskyddet i planbeskrivningen.

2.5

Planavdelningen åtgärdar läsbarheten i linjen.

2.6

Plan- och exploateringsavdelningen anser att konsekvenserna behandlas i handlingarna men
observerar påpekandet om läsbarheten i genomförandedelen av planbeskrivningen, för
framtiden.

2.7

–

2.8

Planavdelningen instämmer men har valt att för läsbarhetens tydlighetens skull göra på detta
vis med den avsedda administrativa bestämmelsen.

2.9

Planavdelningen åtgärdar enligt lantmäteriets yttrande.

2.10

Gränsen för TORG och (P1) är medvetet avsedd att vara den samma i plan. Eventuella
gemensamhetsanläggningar berörs i genomförandedelen av planbeskrivningen.

2.11

–

2.12

–

3
3.1

Skogsstyrelsen

inkom 2017-11-28

Skogsstyrelsen har inget att erinra.

Kommentar
3.1
4
4.1

–
Försvarsmakten

inkom 2017-11-28

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentar
4.1
5
5.1

–
Sjöfartsverket

inkom 2017-11-10

Sjöfartsverket har tagit del av rubricerad granskningshandling och har inget övrigt att tillägga än
vad som angivits i tidigare yttrande daterat 2017-01-02.

Kommentar
5.1

-
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Kommunala nämnder
6

Socialnämnden

inkom 2017-12-22

6.1

Socialkontorets synpunkter
Socialnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som ansvarar för omsorg av äldre och
personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer erhåller den hjälp som regleras i
den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Enligt socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 1 § så ska
socialtjänsten medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan,
organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare så ska
socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen, enligt 3 kap § 2 SoL, bygga på
socialnämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och
äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska även verka för att offentliga lokaler och
allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.

6.2

Socialkontoret anser att kommunen bör eftersträva en blandning utav bostadstyper och
upplåtelseformer vid nybyggnationer för att uppnå en allsidigt sammansatt social struktur i
kommunen, i detta fall Kungsängen. Kontoret anser att det är önskvärt att de ansvariga
byggherrarna för detta projekt har Socialnämndens målgrupper med särskilda behov i åtanke när
de planerar samt genomför bygget av dessa hus. Med målgrupper med särskilda behov så avser
socialkontoret till exempel äldre, individer med funktionshinder, nyanlända och individer som
står utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

6.3

Socialkontoret instämmer vidare i Bygg- och miljönämndens yttrande i första
samrådsförfarandet, från den 5 april 2017, gällande den bristande tillgängligheten till
strandpromenaden för dem med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Tillgängligheten
bör som sagt ses över hur den kan förbättras eller om hiss i planerade bostadshus kan göras
tillgänglig för allmänhet med funktionshinder.

Kommentar
6.1

–

6.2

Då fastigheten som berörs av planen inte ägs av kommunen kan kommunen inte styra
upplåtelseformen i området, planen har dock tagits fram med både hyres- och bostadsrätter i
åtanke. Vad gäller bostädernas tillgänglighet hänvisar planavdelningen till plan- och
byggförordning och bygglovsprocessen.

6.3

Tillgänglighet genom hissen i bostadshusen är önskvärt. Det behövs då avtal mellan
kommunen och föreningen, vilket är en fråga som behöver lösas i genomförandet då
föreningen i fråga idag inte existerar. Vad gäller att utöka ytan för nedfarten så är fastigheten
så brant att en så pass stor del av antingen parkmarken eller bostadsmarken skulle behövas
tas i anspråk för rampen att projektet i sig skulle bli ohållbart. Planavdelningen gör därför
bedömningen att tillgängligheten inte går att lösa fullt ut inom fastigheten men att man ska
komma så nära som det är möjligt med plan. Se även kommentar 9.3

7

Utbildningsnämnden

inkom 2017-12-22

7.1

Utbildningskontorets yttrande
Utbildningskontoret är positivt till förslag om detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens
kyrkby 2:164) nr 1605.

7.2

I planbeskrivningen för Svartviks strand framgår att Bergshöjdens förskola och Bergaskolan
med årskurs F-6 är i närheten till planområdet. Utbildningskontoret ser problem i att både
Bergshöjdens förskola och Bergaskolan redan idag har kapacitetsproblem. Exempelvis bedrivs
undervisningen för en del av eleverna på Bergaskolan i tillfälliga paviljongslokaler.
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Enligt befolkningsprognosen förväntas barn-och elevantalet fortsätta att öka i Kungsängen i takt
med att många nya bostäder är på gång. Planeringen av förskole- och skollokaler i hela
Upplands-Bro kommun syftar till att aktivt se till att vårt utbud av lokaler anpassas till
efterfrågan, att lokalerna är ändamålsenliga och att de förvaltas och underhålls på ett
kostnadseffektivt sätt.
Utbildningskontoret vill därför återigen betona vikten av att det planeras ytterligare förskoleoch skolplatser för de barn och elever som sannolikt kommer bo att vid Svartviks strand. I vårt
yttrande vid samrådet föreslogs att planen skulle revideras och att en förskola skulle placeras i
ett av bottenplanen i något av husen.
7.3

För att garantera en säker skolväg för barn boende vid Svartviks strand bör man ytterligare se
över både eventuella vägövergångar och hastighetsbegränsande åtgärder inom området.

Kommentar
7.1

–

7.2

Planavdelningen instämmer i utbildningskontorets påpekande att det behöver planeras för fler
skol- och förskoleplatser i närområdet, det som begränsar möjligheten inom den här planen
att föra in en förskola är dels storleken men också kuperingen i landskapet. Planavdelningen
bedömer nämligen att den branta terrängen ger dåliga förutsättningar att anordna en
användbar gård som också är grön och tillgänglig för alla barn, samtidigt som ytkravet (30
kvm fri lekyta utomhus per barn) blir nära nog omöjligt att möta, samtidigt som man
tillgodoser bostädernas behov av uteytor.

7.3

Korsningen Prästhagsvägen Enköpingsvägen tas med i planen för att på så sätt kunna se över
säkerheten i just den punkten. Ett nytt övergångsställe kommer att utföras på Prästhagsvägen
i anslutning till befintlig gång- och cykelväg mot pendeltågsstationen. Att ytterligare förbättra
Enköpingsvägen är dock ett arbete som är bättre lämpat för andra projekt och framförallt för
tekniska avdelningen att ta tag i.

8
8.1

Tekniska nämnden

inkom 2017-12-20

Generella synpunkter på detaljplanen
Tekniska nämnden har tagit del av detaljplanen för Svartviks strand.
Detaljplanen syftar till att skapa ca 190 nya bostäder. Planområdet sträcker sig från Svartvikens
strand (Mälaren) i öster upp till Prästhagsvägen och Enköpingsvägen i väster. Naturmarken
mellan byggnaden och vattnet lämnas, i huvudsak, obebyggd. Befintliga träd bevaras och
området planeras för naturlek och rekreation för boende och verksamma inom fastigheten. En
del av kvartersmarken närmast vattnet behåller strandskydd och blir tillgänglig för allmänheten.
En allmän plats i form av ett entrétorg skapas mellan de två kvarteren mot Prästhagsvägen.
Entrétorget har infart till gårdstorget och garaget under detta. Torget ansluter till en parkyta med
en utsiktsplats, utrymmen för naturlek och trappor till en strandpromenad.
Tekniska nämnden ställer sig i stort positivt till detaljplanen och ser fram emot fortsatt
samarbete i detaljprojektering och byggnation.

8.2

Synpunkter
Tekniska nämnden ser positivt till att det trots stora höjdskillnader inom planområdet finns
möjliggjort och tillgänglighetsanpassat en strandpromenad för allmänheten i anslutning till
planområdet. Strandpromenaden nås både i form av trappor samt genom möjlighet att via
punkthusen kunna ta hiss till den. Dock bör utformningen av strandpromenaden med tillhörande
trappor och bryggor ske i samråd med tekniska avdelningen för att trygga att planeringen
innehåller ett högt säkerhetstänk vad gäller livbojar och staket. Tekniska nämnden vill framföra
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att det kan komma att uppstå intressekonflikter mellan allmänhet och boende vid denna typ av
byggnation av allmänna anläggningar i närhet till bostäder i detta fall strandpromenaden.
8.3

Tekniska nämnden ser även positivt till att befintlig vegetation bevaras. Dock bör utgallring av
naturmarken ske i försiktighet och det ska finnas ett högt säkerhetstänk i planeringen för detta
så att det inte skapar några riskträd som kan påverka säkerheten för allmänheten. Tekniska
nämnden ser positivt till att gatu-, torg- och parkmark har kommunalt huvudmannaskap och att
övrigt är kvartersmark enligt reviderad plankarta daterad 2017-09-20.

8.4

I planbeskrivningen står det ”Ansvaret för anläggningar på blivande allmän platsmark inom
planområdet övergår till kommunen i samband med att byggnationen avslutas. Därefter tar
kommunen över ansvaret för drift och underhåll.” Tekniska nämnden anser här att det även bör
tilläggas att ansvaret för anläggningar på allmän platsmark inom planområdet övergår till
kommunen i samband med att byggnationen avslutas och godkänd slutbesiktning är genomförd.

8.5

Tekniska nämnden ser positivt till att byggherren bekostar projektering och anläggning av tio
besöks- och infartsparkeringar samt ett övergångställe vid Prästhagsvägen för att bland annat
underlätta logistik kring byggnationen.

8.6

I övrigt har inte Tekniska nämnden något ytterligare att påpeka gällande detaljplanen.

Kommentar
8.1

–

8.2

Eftersom strandpromenaden kommer ägas och förvaltas av kommunen är det av nödvändighet
så att tekniska avdelningen, tillsammans med plan- och exploateringsavdelningarna styr över
utformningen. I enlighet med länsstyrelsens yttrande utvidgas även området inför antagande
för att bättre motverka konflikten mellan privat och allmänt.

8.3

Extra skyddsbestämmelse för den natur som fortsatt återfinns inom kvartersmark har tillförts
plankartan inför nästa skede. Försiktighet vid gallring är även det av stor vikt, men går ej att
reglera i detaljplan.

8.4

Planavdelningen beaktar, se även utdrag ur planbeskrivningens genomförandedel: ”Ansvaret
för anläggningar på blivande allmän platsmark inom planområdet övergår till kommunen i
samband med att byggnationen avslutas och efter godkänd slutbesiktning. Därefter tar
kommunen över ansvaret för drift och underhåll.”

8.5

–

8.6

–

9

Bygg- och miljönämnden

inkom 2017-12-19

9.1

Bygglovsavdelningen och miljöavdelningen har i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med
utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för plan- och
bygglagen samt miljöbalken.

9.2

Bygglovsavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och kulturmiljöperspektiv.
Gällande brandsäkerhet vill bygglovsavdelningen att krav på trapphus Tr2 läggs eller enligt
brandkåren likvärdig lösning läggs till som bestämmelse.
Av planbeskrivningen framgår:
”Med hänsyn till den förlängda insatstiden för räddningstjänsten, samt avsaknaden av
höjdfordon, kommer utrymningsstrategin bygga på antingen tillgång till trapphus Tr2 (vilket
accepteras utgöra den enda utrymningsvägen från aktuell verksamhetsklass och aktuella
byggnadsutformningar), eller tillgång till minst två av varandra oberoende trapphus, åtkomliga
via loftgång. Källarplan som står i förbindelse med Tr2-trapphus ska vara tillgängligt för
räddningsinsats, utan att insats ska behöva ske via Tr2-trapphuset.”
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9.3

Den planeringsförutsättningen från ÖP2010 för Kungsängen som Planbeskrivningen menar
stödjer den planerade exploateringen anser inte bygglovsavdelningen beaktats fullt ut. Den
allmänna bryggan som anläggs i Mälarstranden blir inte tillgänglig för allmänheten fullt ut.
Istället blir det en förmån för de som inte har nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att kunna
ta sig ner till strandområdet. Bygglovsavdelningen anser att finns skäl att utreda frågan vidare
om hur tillgång till strandpromenaden skulle kunna ske alternativt se till att denna alltid
tillgängliggörs via tillgång till hiss för allmänheten. I beskrivningen anges det hur man som
boende i närområdet skulle kunna ta sig ner om man avtalar med fastighetsägare om tillträde till
hiss. Detta bedöms av bygglovsavdelningen som något som inte kan anses vara fullgod
tillgänglighet till allmän plats. Det bedöms också finnas en tillgänglighetsproblematik i tomtens
höjdskillnader vilket kan medföra att en anpassning och en tillgänglig utformning kan bedömas
som orimlig vilket medför att krav på full tillgänglighet inte kan ställas. Dock ska en utsiktsplats
anordnas inom planområdet vilket kan bedömas som en kompensation. Bygglovsavdelningen
vill förtydliga vad Boverket säger i sina föreskrifter om tillgänglighet till och på nyskapad
allmän plats och krav på anpassning i ALM § 10:
”Om det tillskapas/anläggs en nivåskillnad som motsvarar mer än ett våningsplan, ska
nivåskillnaden överbryggas med hiss och trappa, om det inte är möjligt eller lämpligt att göra
överbryggningen med ramp och trappa. En hiss eller annan lyftanordning ska rymma en person
i större utomhusrullstol och en medhjälpare samt i övrigt vara utformad så att personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga självständigt kan använda den.”
Bygglovsavdelningen bedömer att detta alltså medför att tillgänglighet med allmän hiss ska
tillskapas om det är så att kommunen vill följa gällande föreskrifter.

9.4

Miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
Markföroreningar inom fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164
Miljöavdelningen konstaterar att det finns kvarlämnade föroreningar efter den sanering som
genomfördes år 2006 inom fastigheten. Trapezia AB har under sommaren 2017 genomfört en
kompletterande miljöteknisk markundersökning som konstaterar att det finns förhöjda halter av
PAH:er i några provtagningspunkter inom fastigheten. De bedömer dock att massorna
sammantaget kan anses innehålla haltnivåer inom riktvärdet för känslig markanvändning (KM).
Miljöavdelningen tog del av rapporten från undersökningen den 26 september 2017 och
kommer följa upp utredningen inom ramen för myndighetens tillsyn av förorenade områden.

9.5

Utfyllnadsmassor inom fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1
Provtagning av utfyllnadsmassor i strandkanten har utförts i olika omgångar, dels år 2014 av
Trapezia på uppdrag av Inmec AB och dels år 2015 av Naturvatten i Roslagen (via WRS
Uppsala AB) på uppdrag av Upplands-Bro kommun. Resultatet från Trapezias undersökning
visar att det ytliga lagret av utfyllnaden innehåller förhöjda halter av föroreningar (över
riktvärdet för KM). Naturvattens provtagning av utfyllnaden visar att den totala
utfyllnadsmassan understiger riktvärdet för KM. Eftersom utredningarna visar olika resultat
kommer miljöavdelningen att begära kompletterande utredning avseende utfyllnaden och följa
upp utredningen inom ramen för myndighetens tillsyn av förorenade områden.
Miljöavdelningen anser att den planerade användningen av markområdet inom Kungsängens
Kyrkby 2:164 inte behöver påverkas av oklarheter avseende utfyllnaden under förutsättning att
försiktighetsmått vid genomförandet vidtas bland annat i enlighet med nedanstående.

9.6

Sprängning
Miljöavdelningen konstaterar att sprängning kommer att ske på betydligt kortare avstånd än 100
m från utfyllnaden i strandkanten och bedömer därför att skyddsåtgärder kommer att behövas
vid sprängningsarbeten för att minimera spridningen av fyllnadsmassor i strandkanten till följd
av vibrationer från sprängningar. Miljöavdelningen understryker att det är mycket viktigt att de
personer som ska utföra geotekniska undersökningar och sprängningsarbeten får information
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om fyllnadsmassorna i strandkanten. I PM för Berg och Geoteknik (daterat 2016-10-19 och
reviderad 2017-08-30) står inget om att det finns utfyllnadsmassor i strandkanten som behöver
hanteras och skyddas mot vibrationer från planerade sprängarbeten.
9.7

Fartygstrafik
I den fördjupade riskbedömningen står att ”Risken för utläckage av föroreningar från
bottensedimenten, orsakade av vibrationer till följd av sprängningar på land i samband med att
tomten bebyggs, bedöms som små. En större risk skulle vara om platsen regelbundet angörs av
större fartyg, i storleksklassen skärgårdsfärja”. Miljöavdelningen tolkar planbeskrivningen och
plankartan som att strandpromenaden inte ska utformas så att båttrafik ska kunna angöra, men i
annat fall behöver utfyllnaden i strandkanten hanteras så att angörande båttrafik inte medför
spridningsrisk av utfyllnaden i strandkanten.

9.8

Buller från spårtrafik och vägar
Bullerutredningen har uppdaterats eftersom nya riktvärden för väg- och spårtrafik i
Förordningen om trafikbuller (SFS 2015:216) trädde i kraft den 1 juli 2017. Riktvärdena i
förordningen har höjts för att underlätta för kommuner som vill bygga bostäder i trafikintensiva
lägen.
Till grund för bullerberäkningen ligger uppgifter om trafikmängder för vägtrafik som hämtats
från bullerutredning för planprogram Norra Stäksön daterad den 25 augusti 2014 och uppgifter
om tågtrafik från Trafikverkets basprognos för år 2040. De dimensionerande ljudkällorna för
den beräknade dygnsekvivalenta ljudnivån är baserade på passerande pendeltåg på Mälarbanan
samt biltrafik på Enköpingsvägen och E18. Miljöavdelningen ställer sig frågande till att inte
regional- och fjärrtåg ingår i den dimensionerande ljudkällan för beräkning av dygnsekvivalent
ljudnivå. Enligt utredningen utgör regional- och fjärrtåg cirka 30 % av tågtrafiken förbi
Kungsängen. Regional och fjärrtågen passerar dessutom i högre hastighet än pendeltågen och
bör därmed rimligtvis alstra högre ekvivalenta ljudnivåer än pendeltågen vilket skulle kunna
resultera i en högre dygnsekvivalent ljudnivå än den som redovisas i utredningen.
Bullerutredningen visar att ekvivalenta och maximala ljudnivåer, vid vissa fasader på planerade
bostadshus, beräknas tangera eller överskrida gällande riktvärden. Detta påverkar hur
planlösningar kan utformas och i vilka lägen gemensamma uteplatser kan förläggas. Vissa
lägenheter behöver planeras så att hälften av rummen orienteras mot den tysta sidan av huset
och en gemensam bullerskyddad uteplats behöver anläggas i anslutning till huskropp A där
riktvärdena överskrids på förgårdsmarken på samtliga sidor.
I plankartan är det enda som står gällande buller att ”bebyggelsen ska utformas enligt
förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216”. Miljöavdelningen anser att
denna formulering är otillräcklig eftersom förordningen innehåller både gällande riktvärden och
vad som gäller vid avsteg från gällande riktvärden. Miljöavdelningen anser därför att det
behöver läggas till en planbestämmelse som fastslår vad som anges i 4 § i förordningen (SFS
2015:216): ”minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen vara vända
mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid
fasaden”.

9.9

Miljöavdelningen ser negativt på att bullerriktvärdena utomhus inte klaras, eftersom buller utgör
ett stort samhällsproblem som orsakar både fysiologiska och psykologiska störningar för
människor. Miljöavdelningen anser dock att ett visst överskridande av riktvärdena kan
motiveras av att det gäller byggnation av bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

9.10 Dagvatten - Enligt genomförd dagvattenutredning bedöms planens genomförande ha mycket
liten eller ingen påverkan på recipientens vattenkvalitet. Dagvattenflödet från området bedöms
öka med ca 35% vid ett 10-årsregn till följd av exploateringen. Med planerade reningsåtgärder
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bedöms belastningen från de flesta föroreningsämnen mot recipienten att minska. Belastningen
av nickel och bromerade difenyletrar ökar något men halterna underskrider fortsatt
riktvärdesgruppens riktvärden 1M. Dagvatten från Prästhagsvägen som idag inte genomgår
någon rening kommer att renas efter exploatering på planområdet.
Det finns en planbestämmelse inskriven för dagvatten som anger att fördröjningsmagasin med
en volym av cirka 60 m3 ska anläggas inom fastigheten. Miljöavdelningen vill dock påminna
om vikten av att, i kommande skede, avtala om skötsel för dagvattenanläggingen för att den ska
fungera optimalt.
9.11 Länshållningsvatten - Kontrollprogram behöver upprättas inför byggtiden för att säkerställa att
föroreningar från bygget inte når recipienten. Eventuellt länshållningsvatten som uppkommer
under byggtiden och leds till spillvattennätet ska hanteras enligt Käppalas riktlinjer. Om utsläpp
istället kommer ske till recipient behöver miljöavdelningen få kännedom om detta i god tid,
minst sex veckor, innan arbetena påbörjas.
9.12 Energiförsörjning - Miljöavdelningen förespråkar att planområdet ansluts till fjärrvärmenätet,
eftersom fjärrvärme generellt sett är en miljömässigt bra energiförsörjningsmetod.
Miljöavdelningen understryker vikten av att kommunen har en fortsatt dialog med
fjärrvärmeleverantören E.ON för att verka för att planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet
(t.ex. genom att nödvändiga fjärrvärmeledningar dras till planområdet).
9.13 Strandskydd - Miljöavdelningen konstaterar att planbeskrivningen och detaljplanen har ändrats
och förbättrats sedan samrådet. Planbeskrivningen beskriver bättre och tydligare hur intresset av
att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset och utifrån de särskilda skälen
bättre motiverar varför strandskyddet ska upphävas. Plankartan har områden med a1bestämmelse för områden där strandskyddet upphävs, avgränsningen av området är dock lite
oklar i planområdets södra del. Miljöavdelningen anser att strandskyddet inte upphävas inom
prickmark-området.
Miljöavdelningen anser fortfarande att avståndet mellan strandlinje och byggnader är alltför
smal, på vissa delar mindre än fem meter, och byggnadernas volymer omfattande.
Planbeskrivningen saknar överväganden om i vilken mån fri passage längs stranden enligt 7
kapitlet 18 f § miljöbalken kan säkerställas utan tillägg av bryggområde. Området med dess
nuvarande storlek och utformning skulle kunna inverka negativt på det rörliga friluftslivet vilket
inte förenlig med strandskyddets allemansrättsliga syften. Den fria passagen mellan byggnader
och strandlinje bör inte vara smalare än några tiotals meter.
9.14 Barnperspektiv - Bevarande av naturmark inom planområdet är positivt för möjligheten till
naturnära lekplats för barn.
Barn är en grupp som är känsliga för buller och det är därför ur barnperspektiv särskilt viktigt
att bullernivåerna både inom- och utomhus blir så låga som möjligt.
Kommentar
9.1

–

9.2

Då insatstiden för räddningstjänsten bedöms överstiga 10 minuter och närmsta
brandstation(Upplands-Bro) inte har heltidsbemanning, eller fordon som kan möjliggöra
assisterad utrymning med hjälp av höjdfordon. Krävs Tr 2 trapphus enligt lag utan
planbestämmelse. Planavdelningen menar därför att en sådan bestämmelse är överflödig och
skulle riskera bli allt för restriktiv om förutsättningarna förändras.

9.3

Planavdelningen instämmer med bygglovsavdelningens yttrande men påpekar att det kan leda
till oförutsedda problem och kostnader både för kommun och boende om bestämmelse om
allmän tillfart, genom hiss, införs i planen (till exempel genom bestämmelsen x) och förordar
därför att lösningen åstadkoms genom avtal med förening, fastighetsägare, eller byggherre.
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Planavdelningen vill dock också ifrågasätta den strikta tolkningen av de allmänna råden med
hänvisning till följande formuleringar:
BFS 2011:5 ALM 2 § 1
”Föreskrifterna och de allmänna råden i 6–16 §§ gäller om det med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt inte är orimligt.”
”Bergiga partier med stora höjdskillnader kan vara exempel på delar av platser och områden
där det med hänsyn till terrängen är orimligt att föreskrifterna gäller fullt ut.”
en serpentinväg ner till vattenkanten skulle för att uppnå full tillgänglighet uppta så mycket av
planområdets yta att den enligt planavdelningen kan tolkas som orimlig.
9.4

Planavdelningen vill påpeka att de föroreningar som omnämns i Trapezias rapport inte
härleds till tidigare markanvändning, följande citat taget ur rapporten: ”Detta tyder på att
föroreningar från tidigare verksamhet på fastigheten, gjuteri, inte är kvar på fastigheten”.
Undersökningen visar med andra ord, att tillförda massor innehåller förhöjda värden av
PAH, dessa halter kan ha funnits i tillförda massor eller tillkommit på platsen efter
saneringen.

9.5

Planavdelningen instämmer i miljöavdelningens synpunkter och vill tillägga att stringent
kontroll och försiktighet måste brukas vid alla byggarbeten i strandnära lägen, men ser även
positivt på att miljöavdelningen följer upp och kontrollerar arbetet.

9.6

Planavdelningen instämmer i miljöavdelningens synpunkter angående sprängning. I
genomförandet av planen kommer krävas som redan nämnt större försiktighet än i andra
exploateringsarbeten. Planavdelningen förutsätter även att miljöavdelningen i sin roll som
myndighet kommer att granska arbetet löpande under planens genomförande.

9.7

Stranden ska inte utformas för angöring, planens utformning medför ingen ökad risk för att
fartyg rör upp bottensediment.

9.8

Formuleringen av bullerbestämmelser har uppdaterats men planavdelningen vill också
tillägga att vid beräkning av dygnsekvivalent ljudnivå har samtliga tågtyper som förekommer
på bron inkluderats. Alla tåg har dock olika karaktäristik i avstrålat ljud, varför det är
relevant att veta vilken tågtyp som ger störst bidrag till den dygnsekvivalenta ljudnivån inför
en framtida dimensionering av fasaddelar.
Det stämmer att regionaltågen passerar i högre hastighet och, sett till enstaka tåg, låter mer
än enstaka pendeltåg. Av totalt 98 fjärr/regionaltåg utgörs 72 av X40 (dubbeldäckare), en
tågtyp som beräknas låta ungefär lika mycket som pendeltågen, trots den något högre
hastigheten. Detta främst på grund av att de är mycket kortare än pendeltågen. Kvarvarande
26 tåg utgörs av tågtyp X2 samt nattåg som dras med RC6-lok. Dessa tåg låter väsentligt mer
än pendeltågen, men då det går 10 gånger fler pendeltåg än det går X2/RC6 så bedöms ändå
pendeltågen vara dimensionerande för dygnsekvivalent ljudnivå.

9.9

Se 9.8

9.10

Planavdelningen instämmer i miljöavdelnings yttrande om dagvatten. Vilken form av kontroll
som tillkommer kan dock inte styras av planen utan måste tillkomma på annat sätt.

9.11

Planavdelningen instämmer, och förutsätter att miljöavdelningen kommer utöva insyn i
arbetet.

9.12

Planavdelningen instämmer och hänvisar till E.ON Värme Sveriges yttrande i ärendet.

9.13

Se kommentar 1.5-8

9.14

–
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10 Kultur- och fritidsnämndnen

inkom 2017-12-13

10.1 Kultur- och fritidsnämnden är positiv till exploatering av området Svartvik strand. Den
föreslagna detaljplanen för Svartviks strand bör dock omarbetas för att bättre harmoniera med
kringliggande bebyggelse.
I det aktuella planområdet bör hänsyn tas till omkringliggande småhusbebyggelse i strandnära
läge och som följer ortens utveckling från stationssamhälle.
Området fungerar idag som entré för kollektivtrafik och till viss del även bilburen trafik mot
Kungsängens centrum.
Bebyggelsestrukturen som tydligt kan avläsas i landskapet bildar tre nivåer; en ursprunglig
villabebyggelse utmed strandlinjen (Prästvägen) bestående av enfamiljsvillor, byggda under
samma tidsperiod – då Kungsängen blev ett stationssamhälle. Närmast ovanför (norr om) denna
nivå ligger Svartvikenområdet, tillkommet under senare tid, bestående av lägre flerfamiljshus
och längor, 2-3 våningar. Nästa nivå av flera grupper av hus som reser sig i högre höjder
(Östervägen, Ringvägen) och de senast tillkomna punkthusen (Tallrisvägen) väster om
befintliga Svartviken.
Planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad industrifastighet till ett
bostadsområde med plats för cirka 200 bostadslägenheter. Om planförslaget genomförs innebär
det ett stort ingrepp i landskapsbilden och på ett oåterkalleligt sätt påverkar det hela området.
Tillkommande bebyggelse bör istället följa den befintliga strukturen, med mindre volymer, med
till exempel fristående flerfamiljshus med lägre höjd och liknande färgsättning. Principerna att
skapa harmoni i bebyggelsemiljön bör även gälla detta område.
God stadsplanering innebär ofta att ny bebyggelse anpassas till befintlig med målet att
helhetsintrycket ska ge människor en positiv och harmonisk upplevelse. Kultur- och
fritidsnämnden är positiv till exploatering av området, men nämnden anser att den föreslagna
detaljplanen för Svartviks strand bör omarbetas för att bättre harmoniera med kringliggande
bebyggelse.
Kommentar
10.1

Planförslaget är utformat med hänsyn till tätortens övergripande struktur. Kungsängen är
karaktäriserat till stora delar av att småhusbebyggelse som existerar sida vid sida med högre
bebyggelse. Historiskt har byggnaderna blivit högre ju högre upp på klipporna man kommer
och planförslaget är till viss del ett brott med den delen av strukturen. Planavdelningen vill
dock ändå hänvisa till att såväl bebyggelsen på Tallrisvägen som den i trekanten inte följer
detta mönster. Vidare ska det också påpekas att de högre husen i planförslaget inte reser sig
mer än någon meter högre, i nock än småhusen på västra sidan av Enköpingsvägen.
Kungsängen följer även i sin helhet en i allt väsentligt otraditionell struktur vilket också är det
som starkast kännetecknar tätorten.
Planavdelningen förstår kultur- och fritidsnämndens invändning om harmonisering av
bebyggelse men vill ändå påpeka att ortens bebyggelse inte i stort harmoniserar på det vis
som beskrivs utan snarare får sin karaktär av att bebyggelse kontrasterar. Vilket också är ett
känt grepp i planering och arkitektur.
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Privatpersoner och föreningar
11 Privatperson 1

inkom 2017-12-06

11.1 Efter besöket på samrådsmötet i februari i år kan jag konstatera att inte mycket förändrats och
de synpunkter jag framförde i min skrivelse då (bifogas) är minst lika aktuella nu.
Vid granskningsmötet upptäckte jag broschyren ”Politiska mål 2015-2018” med några
intressanta uttalanden, till exempel:
11.2 ”Inför större beslut ska medborgardialogen stärkas ännu mer, bland annat genom inkluderande
rådslag, aktivt involvera berörda …..”.
Vid granskningsmötet framkom att ni inte återgett alla yttranden i sin helhet. Det går stick i stäv
med uttalandet när ni medvetet har undanhållit en hel del material från att publiceras. Det bör
omgående rättas till.
11.3 ”En grön kommun i utveckling” och ”Vi ska stärka vår gröna profil”
Jag anser att blir allt annat en grön kommun med Svartviks Strand som i samrådsredogörelsen
beskrivs som en ”stadsmässig entré" till centrala Kungsängen. Bygget passar bättre i ett
miljonprogramsområde. En koloss med 190 lägenheter inklämt inom ett område med i övrigt
låg bebyggelse som till ytan är mindre än hälften av området vid Tallrisvägen som dessutom
bara har 150 lägenheter.
11.4 Det bästa med Upplands-Bro enligt kommunens koalitionspolitiker
Jan Stefansson (KD): Det bästa med Upplands-Bro är att det är lagom stort och nära till det
mesta såsom natur och storstad.
Sara Ridderstedt (MP): Det bästa med Upplands-Bro är kombinationen av närhet till storstad
och natur.
Lisa Edwards (C): Det bästa med Upplands-Bro är att det är grönt och tyst.
Camilla Jansson (S): ???
11.5 I samrådsredogörelsen under rubriken ”Planens syfte och huvuddrag” står det att ”I branten ner
mot Mälaren skapar hus och terrasserade bostadsgårdar kontakt med vattnet och utblickar mot
naturområdet på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas allmänt tillgängligt parkstråk som ger
kommuninvånarna tillgång till strandområdet vilket utvecklas med gångbryggor och
vistelsezoner”.
11.6 - Kontakt med vattnet. Något badande blir det inte tal om så länge inte det vidtas
genomgripande sanering och fullständigt godkännande av såväl mark som vatten. Hur lockande
är det för i första hand barnfamiljer?
11.7 - Allmänt tillgängligt parkstråk. Området är i högsta grand tillgängligt för kommuninvånarna
redan idag. Det är vilseledande att kalla en kort och smal remsa i strandlinjen för parkstråk. Då
är det mer rättvisande att använda ordet vistelsezoner som för tankarna till små, begränsade ytor
av betong el dyl fria från allt vad en naturupplevelse innebär. Vad lockar där när vi har betydligt
mer inbjudande områden som till exempel Gröna udden?
11.8 Min uppmaning till er tre koalitionspolitiker som jag uppfattar vill värna om det som är bra med
Upplands-Bro kommun i allmänhet och Kungsängen i synnerhet: Sätt er i framsätet och ta
kommandot över Kungsängens utveckling så att vi även i fortsättningen blir en attraktiv
kommun för de som uppskattar kombinationen av natur och närheten till storstad.
Kommentar
11.1

–

11.2

Inget material tillhörande planenarbetet har undanhållits.

11.3

–

11.4

–
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11.5

Den fastighet som utgör planområdet är i privat ägo och kan således spärras av på
fastighetsägarens önskan. Genom att planera strandkanten och tillfarten dit som allmän
platsmark kan kommunen säkra allmänhetens tillgång till den ytan då marken i fråga övergår
i allmän ägo.

11.6

Den yta som planeras för park är att jämföra med den strandpromenad som sträcker sig
mellan båtklubben och marina föreningshuset söder om järnvägen, där det på sina ställen
endast är 5 meter mellan vatten och privat fastighetsgräns, och där villatomterna tillåtit sig
flyta ut hela vägen till den anordnade gångvägen. Stråket är i sig inte så stort som vore
önskvärt men är trots det välanvänt och omtyckt. Tillgången till strandkanten är en allmän
angelägenhet och planavdelningen anser att denna ska säkras åt allmänheten så långt det går
där det går, även på platser där ytan är knapp.

11.7

Den bevaransvärda grönska som återfinns i planområdet idag sparas genom planen till allra
största del och beläggs med skydd mot förvanskning genom planen.

11.8

–

12 Privatperson 2

inkom 2017-12-06

12.1 Att bygga nya bostäder behövs. Men vi vänder oss mot HUR man vill genomföra detta.
Den hårda exploateringen av marken. Förtätning utan hänsyn tagen till vare sig omgivande
bebyggelse eller till strandskydd. Fastigheten används sedan lång tid tillbaka som
rekreationsområde för bad och fiske. Tillgängligheten till vattnet för allmänheten kommer
försämras om man bygger enligt planen. Omgivande villabebyggelse kommer att försvinna i
skuggan av 10 våningshusen.
Dessutom är det fel att bygga i otakt med utbyggnaden av infrastrukturen. Ska man klämma in
så mycket folk på en sådan liten yta, måste man se till att vägar, p-platser, skolor, polis och
andra servicefunktioner, finns i tillräcklig omfattning.
12.2 Fler av de yttrande som har kommit in vid det första samrådet, har ”skrivits av” eller
kommenterats på ett sådant sätt, som kan få en att tro att man faktiskt struntar i synpunkter.
Gällande lagstiftning och förordningar borde åtminstone följas.
12.3 Förslag;
Bygg istället 2- 3 våningshus som smälter in mot omgivande bebyggelse. Bygg 50 trevliga
lägenheter istället för 200, på denna plats. Om det skall byggas höghus och stadskvarter, är det
bättre att göra det på en plats som redan från början har planerats för stadskvarter (inklusive
nödvändig infrastruktur).
Kommentar
12.1

Se kommentar 10.1
Planen tas fram som en av flera planer i Kungsängens tätort och måste också ses i det
sammanhanget. Det är sant att den service som behövs för de människor som är tänkta att bo i
området inte på ett tillfredställande sätt kan inrymmas inom planen, det betyder emellertid
inte att den inte inryms i andra pågående planarbeten.

12.2

Det är för läsbarhetens skull en praxis att i samrådsredogörelser och granskningsutlåtanden
sammanfatta inkomna yttranden, vilket också innebär en viss tolkning av dessa. Vidare
avhåller sig tjänstpersonen som regel sig från att kommentera känsloyttringar och påståenden
om personer och aktörer i processen. Så har också gjorts i samrådsredogörelsen.
För att undvika dylika missförstånd och för att de som yttrat sig ska känna igen sina egna ord
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så undviks denna tolkning och sammanfattning i det här granskningsutlåtandet. Alla inkomna
yttranden återges således i sin fullständiga form (frånsätt hälsningsfraser och bilder).
12.3

Se kommentar 10.1

13 Privatperson 3

inkom 2017-12-06

13.1 Exploateringstal
Vår uppfattning är att den detaljplan som nu är föreslagen med stor risk strider mot Plan och
Bygglagen, delvis på grund av de extremt höga exploateringstalen inom ett av Upplands Bro
Kommun utpekat kulturområde ( översiktsplan 2010 ).
Lagen uttrycker att vid planändringar ska ändringar och tillägg i bebyggelsen göras varsamt så
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. För att peka på några delar kan nämnas 2
kap 1 , 3 , 5 , 6 , 9 , 10 §§ PBL 12 Kap. 2 § PBL ,
13.2 Exploateringstal
Översikt av olika slags stadsrum och deras ungefärliga exploateringstal:
0,1-0,3 Småhus i enklav
0,1-0,3 Småhus i rutnät
0,5-0,8 Lamellhus i park och i kvarter
0,6-1,0 Lamellhus i trafikseparerade områden
0,6-1,2 Punkthus i park
0,6-1,2 Öppna storgårdar i park
0,8-1,2 Punkthus vid gata
0,8-1,4 Skivhus
1,0-2,0 Trafikseparerad kvartersstad
1,0-2,3 Traditionell kvartersstad
Som exempel redovisas här exploateringstalen för Gjuteritomten och angränsande kvarter:
Kvarter 1 Prästhagsvägen – exploateringstal = ca 0,2
Kvarter 2 Enköpingsvägen 6 - 10 – exploateringstal = ca 0,2
Kvarter 3 Enköpingsvägen 3 – 7B – exploateringstal = ca 0,2
Kvarter 4 Gjuteritomten – exploateringstal = 2,57 (lågt räknat)
Exploateringstalet för gjuteritomten är således betydligt mer än 12 ggr högre! Gjuteritomtens
exploateringstal är högre än den är i en traditionell kvartersstad jämfört med omgivande kvarter,
vars exploateringstal likställs med småhus i enklav. Ovanstående redovisning visar att inget
beaktande har gjorts med avseende på befintlig bebyggelse. Gjuteritomten ligger inom ett av
Upplands Bro Kommun (ÖP 2010) utpekat kulturområde .
(Yttrandet kompletteras med bilaga i form av utdrag ur ÖP 2010 och en bildlig
beskrivning av kvarter 1-4)
Kommentar
13.1

Planen i sig strider inte mot plan- och bygglagens regler, en tolkning av vad anpassning till
omkringliggande bebyggelse innebär har gjorts och görs i alla planer som tas fram. Den
tolkning som gjorts i detta ärende återges i kommentar 10.1. Planavdelningen förstår dock att
man kan göra en annan tolkning av vad ’anpassning’ innebär i det här fallet och det står var
och en fritt att hävda sin tolkning.
Viktigt att nämna är dock också att lagen föreskriver kommunen att förhålla sig till och vikta
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många olika intressen mot varandra. Som exempel kan tas RUFS 2010(regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen) och den nu under arbete, efterföljande RUFS 2050,
där det framhålls till exempel att 90% av regionens tätortsutveckling ska ske inom 700 meters
radie från kollektivtrafiknoder. I Kungsängen kvarstår få sådana ytor obebyggda, och
planområdet är en sådan yta.
13.2

Planavdelningen noterar.

14 Privatperson 3 - 19

inkom 2017-12-06

14.1 Yttrandet undertecknas av både XXX XXX och XXX XXX, samt 15 närboende i området.
14.2 Yttrandet:
Våra kraftiga invändningar mot och avvikande synpunkter på detaljplanens konsekvenser enligt
tidigare yttrande kvarstår. Planförslagets ’reviderade version’ inrymt i ett så kallat ’utökat
förfarande’ ändrar icke på detta.
Fortfarande anser vi i några fall att planförslaget även står i strid med gällande lagar, föreskrifter
och förordningar för samhällsbyggande.
14.3 Motiv redogörelser med hänvisningar (bilagda referenser återfinns i det insända
originaldokumentet men lyfts ur granskningsutlåtandet för att underlätta läsning)
Beträffande avfalls- och slaggmassor med referens till tidigare skrivelse.
Den allt övergripande invändningen grundar sig på underlåtenheten att utföra och fullfölja en
detaljerad, vetenskapligt beprövad undersökning med analys och redovisning av de rester och
deponier av avfall och slaggmassor ovan jord men främst under vattnet härrörande från
gjuteriverksamhetens bedrivande under ca. 50 års tid fram till 1960-talets mitt.
Frågan är av en sådan utomordentlig vikt, att en undersökning med provtagning och analys,
enligt vår mening, ovillkorligen måste utföras av ett ackrediterat institut eller motsvarande.
En analys med eventuellt åtföljande saneringsåtgärder utgör själva grundvillkoret för att någon
som helst bygg- och anläggningsverksamhet skall kunna tillåtas inom det tänkta
byggnadsområdet.
Detta med tanke på den stora risken för giftspridning ut i Mälaren.
14.4 Beträffande strandskyddet enl. MB(miljöbalken) 7 kap 18c §
I rubricerat ärende har det tillkommit hänvisningar till ÖP2000 och till
Landsbygdsplanen(reviderad i november 2016).
Medelst ’skruvade formuleringar’ söker man nu efterkonstruera och sedan åberopa, påstå och
visa att det är bristen på centrumnära byggbar tomtmark, som är själva grundbulten i detta
djärva projekt. Man hänvisar till undantagsregel fem av de särskilda sex skäl, som anges i MB.
Vi vill hävda, att det torde vara få ’randkommuner’ i storstadsområdet förunnat att ha tillgång
till så mycket byggbar mark inom sina kommunala gränser som i det aktuella fallet.
Vidare finns inom kommunen långt över 10 mil icke bebyggd sjöstrand mot Mälarens vatten till
båtnad för den friluftsälskande allmänheten.
14.5 Beträffande exploateringstal mm. Under hänvisning till PBL(plan- och bygglagen).
En ’rimlig anpassning’ av exploateringstal – även vid förtätning av befintlig bebyggelse – skall
enligt PBL alltid beaktas.
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Vi hävdar att sådana överväganden aldrig gjorts och än mindre genomförts i fallet Svartviks
strand!
Sett mot bakgrunden av existerande centrumbebyggelser inom Upplands-Bro kommun och
angränsande kommuner saknas tillnärmelsevis ett motstycken till den föreslagna exploateringen
– speciellt med hänsyn taget till det sjönära, känsliga läget.
14.6 Beträffande planförslagets anpassning till angränsande stadsplanelagda områden och
miljöområden enligt PBL.
Omgivande och angränsande stadsplanelagda villaområden är sedan länge starkt reglerade med
restriktioner gällande begränsad utbyggnadshöjd, förbud mot nya utfarter och väganslutningar,
förbud mot nya fristående garage och likaledes förbud mot nya sjöbodar samt fasta bryggor och
nybyggnation över huvud taget.
Merparten av dessa restriktioner har motiverats med hänvisning till Landsbygdsplanen, som
med emfas understryker det unika, känsliga naturnära och värdefulla läget intill Mälarens
vatten!
Till yttermera visso är numera sjö-, strand- och urskogsområdet med sin unika växtlighet på den
sk. Stäketsön mittemot gjuteritomten, klassat som naturreservat och utgör därigenom ett
omistligt miljö- och kulturarv enligt Landsbygdsplanen!
Det ter sig därför helt orimligt, att med det föreliggande detaljplaneförslaget allt detta
uppenbarligen helt har åsidosatts.
14.7 Yrkande:
Vi yrkar under hänvisning till och med ledning av ovanstående motiv och redogörelse följande:
- Att inga som helst åtgärder vare sig i form av schakt eller sprängning får vidtagas innan en
genomgripande provtagning och analys har genomförts och eventuell erforderlig sanering
utförts och godkänts av berörd myndighet.
- Att projektet i sin nuvarande gestaltning må omdefinieras alternativt flyttas för att uppfylla
svenska lagar och bestämmelser enligt MB.
- Att regler enligt PBL beträffande främst exploateringstal, men även gällande parkerings- och
friytor, respekteras och uppfylles.
- Att vederbörlig hänsyn tages till byggutformning, byggytor, bygghöjd, och anpassning till
närliggande naturområde, så att landsbygdsplanens föreskrifter om anpassning till sjönära,
känsligt läge till fullo uppfylles.
Kommentar
14.1

–

14.2

–

14.3

Utredande företag är ackrediterade, eller miljöcertifierade enligt ISO 14001. Dessa
utredningar har utförts enligt branschstandard och i enlighet med kvalitetsstandard.
Ytterligare utredningar kan göras i alla lägen i processen, och ska så också göras vidare
under så väl bygglovsprocessen som markarbetesprocessen.
Med hänvisning till Länsstyrelsens och miljöavdelningens yttranden så är utredningskravet
för planprocessen uppfyllt. Planavdelningen vill dock informera om att det på intet sätt
innebär att alla utredningar som kommer krävas av projektet är utförda. Såväl
markundersökningar som konsekvensanalyser och kontrollprogram kommer att behöva tas
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fram under projekterings och byggfasen av genomförandet.
Kommunens miljöavdelning har även beställt en oberoende bedömning av utredningarna som
gjorts i samband med planarbete, som ligger till grund för bygg- och miljönämndens yttrande
(se yttrande 9).
14.4

Se länsstyrelsens yttrande samt kommentar 1.5-8.

14.5

Se kommentar 13.1 och 10.1

14.6

Landsbygdsplanen avgränsar sig och sina ställningstaganden till de områden som är utanför
kommunens tätorter. Det aktuella planområdet ligger i sin helhet inom tätortsavgränsningen
(som även denna beskrivs tydligt i landsbygdsplanen) vilket betyder att de ställningstaganden
som landsbygdsplanen redogör för vad gäller stränder, grönområden och kulturmiljöer inte
är applicerbara på planområdet.
Urskogsområdet på Stäketsön påverkas inte av planens genomförande.

14.7

–

15 Privatperson 20

inkom 2017-12-06

15.1 Förslaget på nytt bostadsområde i Svartviks strand är förskräckligt.
De planerade husen passar inte alls in i omgivningen, särskilt som de är placerade mitt i ett
villaområde av charmig karaktär, den del av Kungsängen centrum som faktiskt påminner om
hur orten såg ut i gamla tider men med inslag av modernare familjehus. Dessutom är detta en
strandtomt vilket gör att Kungsängen som ort får sin profillinje av de hus som placeras här. Från
vattnet sett förändras karaktären av detta område radikalt genom den föreslagna bebyggelsen –
och estetiskt förstörs den fina konturen av Kungsängen från vattnet.
15.2 På sidan 10 i planbeskrivningen finns en illustration över hur de fem kolosserna till huskroppar
skulle se ut från vattnet - de överskuggar dvs. dominerar helt omkringliggande villagrannskap
och ger Kungsängen en förfulad profil och kontur. Husen ser ut som 70-talets miljonprogram
samtidigt som de påminner om Nacka strand/Fisksätra/Hammarby Sjöstad, en bebyggelse som
kanske passar i en betongförort till innerstan där man vill klämma in maximalt antal boende på
liten yta. Inget ont sagt om dessa förorter men vill Kungsängen inte ha en lite mer naturnära
profil som kan locka med en variation av områden; äldre villaområden, landsbygd och
nyproduktionsområden, utan att det ena förtar det andra? Och utan att förstöra den fina miljön
längs stranden just i Gamla Kungsängen. Jag är övertygad om att vi som bor naturskönt nära
tätorten vill måna om att Kungsängen även i centrala delar förblir en grön parkliknande ort
snarare än ett nytt sjönära förortsområde.
15.3 Man säger sig vilja göra stranden tillgänglig för allmänheten genom ett torg med trappor ner
mot vattnet, och använder detta som ett skäl för att avvika från strandskyddet, men det är ett
verklighetsfrånvänt svepskäl då man i praktiken knappast kommer att bli lockad att gå in i detta
bostadsområdes innergård annat än om man råkar bo där. Det stämmer inte att stranden blir mer
tillgänglig för allmänheten. Tvärtom eftersom vi idag kan njuta av både den fina utsikten och
den charmiga villamiljön när vi promenerar eller kör bil förbi denna tomt. Även om vi inte bor i
centrum själva så tycker vi som ortsbor att det vore mycket sorgligt, ett svek mot
kommuninnevånarna, om politikerna skulle bestämma sig för att tillåta Kungsängens strand och
centrum att utvecklas på detta sätt.
15.4 Vad är då alternativet? Eftersom jag förmodar att grönområde inte är vad fastighetsägaren
investerat i så borde man hellre planera för ett villaområde i stil med omkringliggande
bebyggelse. Det finns många andra projekt i kommunen med flerbostadshus som bättre kan
tjäna som större utvecklingsområden, än denna paradplats vid Mälaren. De lägre vita
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trevåningsflerfamiljshusen som ligger mellan marinan och stationen i samma område är annars
ett bra exempel på modern bebyggelse som smälter väl in i närmiljön.
Kommentar
15.1

-

15.2

Se kommentar 10.1 och 13.1

15.3

Se länsstyrelsens yttrande samt kommentarer 1.5-8

15.4

Se kommentar 10.1 och 13.1

16 Privatperson 21

inkom 2017-12-01

16.1 Kommunen har inte tillgodosetts mitt yttrande från samråd skede. Det finns fortfarande flera
viktiga/känsliga frågor som kommunen inte har svarat.
jag anser att det fortfarande finns flertals brister i utredningar, särskilt när det gäller ett sådant
farligt/känsligt (som gammal gjuteri tomt) bostadsprojekt.
16.2 Fastighetsägaren har under flera år velat bygga parhus eller radhus men fått nej.
(Då dåvarande exploateringschef, som jobbade längst i Upplands-Bro kommun och hade mest
kännedom om kommunen, bedömde att denna gjuteritomt är olämpligt för bostadsbebyggelse).
Kommunen har fortfarande inte svarat på min fråga. Vad har ändrats under de senaste åren,
som nu ger möjlighet till denna gigantiska exploatering?
Vidare vill jag veta, Varför ett sådant känsligt område som är gammal gjuteritomt är så viktig
för kommunen att exploatera?
Finns det någon utredning som beskriver hur vinden kommer påverka omkringliggande
bebyggelse, speciellt med tanke på att den förhärskande vindriktningen är från syd?
Utredningen är inte fullständig. Det behövs göras omfattande undersökning/utredning.
16.3 Exploateringens byggnader är fortfarande för hög och för stort och som inte passar
omkringliggande bebyggelse i strandområde. Antal lägenheter betyder ingenting men det är
viktigt att veta volym dvs höjden och bredd.
16.4 Gjuteritomten, Planbeskrivning samråd
sid 12 siktlinjerna mellan byggnaderna, se karta, har ingen bredd utan enbart en linje.
Planförslaget möjliggör genomblickar från vägarna och utblickar från planerade bostäder mot
Stäksön. Detta fungerar inte och har inte förändrats nu i granskningshandlingarna.
16.5 Sid 14, tydliggör inte hur sikten genom området är för grannen i norr dvs mot syd.
detta är otydligt beskrivet i granskningshandlingarna.
16.6 Sid 16, tillgänglighet, hur har rullstolsbundna eller rörelseförhindrade tillgänglighet till de
allmänna bryggorna och strandpromenaden.
hur garantera kommunen att allmänheten får nyttja bostadsrättsföreningarnas trapphus och
hissar för att får tillgång till strandpromenaden?
hur skall man klara allmänhetens parkeringsbehov i området?
16.7 Sid 18, gatunät, varumottagning, utfarter, Klarar verkligen utfarten från Prästhagsvägen till
Enköpingsvägen denna ökning av trafiken, då den redan idag är en farlig korsning som saknar
”vilplan” dvs innan man åker in i korsningen?
Det finns redan idag stoppskylt vid korsningen av Prästhagsvägen och Enköpingsvägen, det
visar på trafikfara redan idag och hur kommer det då bli med ytterligare minst 200 bilar på
denna fastighet?
Kommer det bli någon rondell vid denna korsning?
Kommer ni bredda Prästhagsvägen?
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Kommunen har inte svarat på mina frågor i Samrådsredogörelsen! En detaljplan skall ju lösa
alla frågor som uppkommer utifrån detaljplan.
16.8 Sid 19, garaget ska inrymma all boendeparkering för planområdet och antalet platser motsvarar
0,5 p-platser per lägenhet.
Jag godtar inte p-normen som 0,5/lägenhet eftersom parkeringar redan idag är en bristvara i
Kungsängens centrum och nära pendeltåg. Jag anser att alla har minst en bil idag även om man
bor nära pendeltåg. det blir skillnad om man bygger bara 1:or till ungdomar. Finns det någon
utredning som beskriver förhållandet, att boende i närheten till pendeltåg innebär att man inte
har bil?
Kommunen har inte svarat på mina frågor i samrådsredogörelsen!
16.9 Sid 23, föroreningar, har det analyserats vad som ligger på sjöbotten och hur kommer detta
påverka sjön då arbeten och rörelser kommer att ske i sjöbotten och i strandlinjen?
Jag ifrågasätter kommunens otydliga svar ”Trapezia att bedömer att området kan anses som
lämpligt för etablering av bostäder”. Det har hänt vid flera tidigare tillfällen i olika kommuner
(inklusive Upplands-Bro), att kommunen inte gjorde tillräckligt undersökning och att det senare
blev en förlustaffär för kommunen. Det kan kosta 100 tals miljoner eller mycket mer om något
händer med Mälarens vatten som är hela Stockholmsregionens råvattentäkt för dricksvatten och
ligger i direkt anslutning till denna tomt. Vågar kommunen tar sådan risk? Har kommunen
sådana resurser om det händer något fel under sanering eller senare?
16.10 Sid 25, Hantering av utfyllnadsmassor i strandkant, har det analyserats vad som ligger på
sjöbotten och hur kommer detta påverka sjön då rörelser kommer att ske i sjöbotten och i
strandlinjen. Hur skall man ser till att inte föroreningarna sprids i Mälaren, dvs vårt
dricksvatten?
16.11 Gjuteritomten, solstudie samråd
det behövs flera datum för att beskriva hur omgivningen kommer att påverkas av
skuggbildning? Har ni gjort undersökningar hur denna byggnation kommer att påverka
omgivningen vid varje timme under året? Utredningen är inte fullständig. Det behövs göra
djupare undersökning/utredning.
16.12 Gjuteritomten, riskbedömning och åtgärdsutredning av strandområdet Kungsängens kyrkby 2:1,
samråd
Sid 3, varför har inte undersökningarna omfattat yt- och bottenvatten, växter eller organismer?
Kommunen har inte svarat min fråga.
16.13 Sid 8-9, svårt att förstå om värden i sedimenten för farliga kemikalier/metaller bl.a. tributyltenn
och nickel överskrider gränsvärdena eller ej och i så fall hur det påverkar miljön. Speciellt gäller
detta när man under byggnationen kommer att röra runt i sedimenten. Vidare står det inget om
på vilket sätt man kommer hindra spridning av föroreningen under byggnationen eller ifall av
något annan skäl vid ett senare tillfälle. Jag har inte fått något svar ännu om kommunen kommer
då stå för alla kostnader för sanering mm?
16.14 Anslutningsvis jag vill säga att kommunen skall lägga ner detta projekt. Jag tycker att
Upplands-Bro inte skall våga tar en jätte risk att exploatera ett sådan farlig strandtomt (gjuteri
tomt) som kan skada hela Stockholmsregions dricks vatten och kan skapa kaos i regionen.
Kommunen har redan flera andra bygg projekt (tusentals bostäder) på gång som kan spela en
stor roll i tillväxten av Upplands-Bro kommun.
Kommentar
16.1

–

16.2

Se länsstyrelsens yttrande och kommentarer 10.1 och 13.1
Vindstudier har gjorts och står att finna på kommunens hemsida.

16.3

Se föregående kommentar med hänvisningar
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16.4

Utblickar kan beskrivas på andra sätt också men kan en linje dras från en punkt till en annan
utan att brytas så beskriver den en fungerande siktlinje.

16.5

Planavdelningen noterar

16.6

Se kommentar 9.3
allmänhetens parkeringsbehov tillgodoses genom de nya parkeringsytor som avses tillskapas
längs Prästhagsvägen.

16.7

Planområdet innefattar även inför granskningen korsningen Prästhagsvägen Enköpingsvägen,
just för att ge möjlighet att bättre anpassa den. Planområdet tillåter endast ca.100 bilplatser,
korsningen bedöms med säkerhetshöjande åtgärder klara av den ökade trafiken. Ingen
cirkulationsplats planeras i korsningen.

16.8

En kartläggning av bilinnehavet i kommunen (Biltäthet i centrala Kungsängen 2016 offentlig
handling går att beställa från kommunen) visar att bilinnehavet för kommunen som helhet är 1
bil per hushåll. Innehavet i pendeltågsnära läge i Kungsängen är ca. 0,6 bilar per hushåll,
700 meter från pendeltågsstationen i flerfamiljshus.

16.9

Se länsstyrelsens, och bygg och miljönämndens yttranden samt planavdelningens
kommentarer.

16.10

Se ovan.

16.11

Den solstudie som är utförd redovisar extremdatum och mediandatum. Det betyder att övriga
timmar på dygnet under datum mellan dessa visar på en progression från det ena datumet till
det andra. Det går att producera fler bilder i denna serie, men då året består av mer än 8000
timmar vore en fullständig serie bilder oläslig som dokument och orimligt kostsam att
producera. Den information som dessa bilder skulle redovisa går är även lätt att utläsa från
de bilder som redan finns.

16.12

Eftersom inga åtgärder planeras direkt i vattnet genom borrning, muddring eller annan
destruktiv verksamhet tar geotekniska och föroreningstekniska utredningar inte upp
skaderisker på vattenlevande djur och växter. Den informationen finns dock beskriven till
exempel i kommunens vattenplan.

16.13

Alla kostnader för sanering ska alltid bäras av den som orsakar behovet av sanering. Om
kommunen i ett av sina byggprojekt orsakar läckage av farliga ämnen ska kommunen stå för
saneringskostnaden, sker läckaget på grund av ett privat byggprojekt ska den privata
byggaren också stå för eventuella saneringskostnader. Kontrollprogram, och
skyddsåtgärdsprogram ska i alla byggprojekt där så behövs utarbetas i projekteringsfasen, det
vill säga efter planen, och kommunens miljöavdelning som inspekterande myndighet kommer
att granska detta arbete. Vidare finns tydliga riktlinjer för hur olika läckage risker ska
hanteras vid byggnation Norrvatten och Käppalaförbundet som båda yttrat sig i detta ärende
står för några av dessa riktlinjer.

16.14

-

17 Brf Trekanten

inkom 2017-12-06

17.1 Vi har tagit del av förslaget till Detaljplan rörande förtätning av Prästhagsvägen.
Vi har också tagit del av den skrivelse som boende på Prästhagsvägen och Enköpingsvägen,
genom XXX/XXX har inlämnat, daterat 2017-12-06, och vi kan meddela att vi till fullo stöder
deras skrivelse på samtliga punkter.
17.2 Vi vill påpeka att vi inte är emot all ny bebyggelse på denna sida järnvägen men ber kommun
och övriga intressenter ha i åtanke att vi ska vara en attraktiv kommun för alla som värnar miljö
och fritid. En attraktiv kommun, inte minst för de som redan bor i kommunen. Med detta i
Detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164), nr 1605

Granskningsutlåtande

26(32)

åtanke föreslår vi exempelvis att slänten bebyggs med terrasshus eller liknande avsevärt mindre
och lägre hus som bättre smälter in i den befintliga miljön. Byggnationen bör hålla hög estetisk
kvalitet. Hur ställer sig Skönhetsrådet (ett sådant finns väl?) till denna Detaljplan?
17.3 Med en liten referens till vår egen fastighet, Prästhagsvägen 25; tre huskroppar, 8 lägenheter i
varje huskropp. Initiellt planerades många fler lägenheter men efter protester, samtal, möten,
samråd beslutades slutligen dagens byggnation. Alla är nog idag nöjda att det blev denna
modesta byggnation som väl smälter in i den omkringliggande bebyggelsen av villor.
Kommentar
17.1

Se kommentarer 14.1-14.7

17.2

Planavdelningen noterar förslaget men vill också informera om att det i Upplands-Bro inte
finns något skönhetsråd, Stockholms skönhetsråd som kan tolkas åsyftas här har endast
intresse inom Stockholms kommun.

17.3

–

18 Brf Strandhagen

inkom 2017-12-05

18.1 Styrelsen för Brf Strandhagen fattade den 5 december beslut om följande synpunkter:
Brf Strandhagen är i stort positiva till att området (gjuteritomten) exploateras. Men den
föreslagna strukturen och de resulterande bygghöjderna harmonierar illa med den
omkringliggande bebyggelsen. Det omkringliggande landskapet består idag av villor samt några
flerbostadshus där föreningens fastighet är en. Dessa flerfamiljshus är i 2-3 våningar vilket
borde ligga till grund för ytterligare bebyggelse. Sluttningen som präglar den aktuella tomten
gör det möjligt att öka antalet våningar något men förslaget med upp till 10 våningar
överskrider det rimliga antalet våningar för området. Stranden bör istället präglas av en
småskalig bebyggelse som bättre harmonierar med området i sin helhet. Att det i översiktsplanen framgår att bebyggelsen ska tillåtas “skjuta i höjden” i stationsnära lägen kan inte
rimligen förstås som att gjuteritomten som ligger utanför dagens högre bebyggelse omfattas.
Runt Kungsängen station finns idag ett område med högre bebyggelse, såsom Ringvägen,
Tallrisvägen och området runt Kungsängens torg. Gjuteritomten ligger utanför dessa centrala
delar, snarare mitt i ett villaområde än i Kungsängens stationsnära lägen. Inför antagande bör
hushöjderna kraftigt begränsas för bättre passa in. Vid Prästhagsvägen/ Enköpingsvägen bör
husen inte överskrida tre våningar och sadeltaken bör göras mindre branta för att ytterligare
sänka hushöjden (inga vindsvåningar). Övrig bebyggelse bör inte vara högre än detta.
18.2 Bygghöjderna är delvis ett resultat av den föreslagna strukturen med tre lameller och tre
punkthus i vad beskrivs som två kvarter. Det är svårt att se hur den föreslagna bebyggelsen
formar kvarter, det är snarare en serie huskroppar ställda efter varandra i en struktur tidstypisk
för 1960-talet. Strukturen är inte någon “urban entré” eller stadsmässig utan liknar snarare ett
miljonprogram som sprängs in i ett villaområde.
18.3 Därutöver föreslås ett torg i anslutning till Prästhagsvägen följt av ett nedsänkt parkområde med
anslutande naturmark. Området runt gjuteritomten är småskaligt och till största del bestående av
småhus. Det är inte rimligt att föreställa sig att torget kommer att bli en mötesplats för
människor som bor i området, snarare riskerar platsen bli öde under framför allt dygnet mörka
tider vilket öppnar upp för risken att torget blir en otrygg plats. För Brf Strandhagens
medlemmar, boende i omkringliggande småhus och inflyttande i ny bebyggelse riskeras känslan
av trygghet. Denna risk ökar sedan kraftigt av det faktum att park- och naturmark föreslås
nedsänkt relativt Prästhagsvägen. Allmänna platser som är nedsänkta relativt övrig bebyggelse
har tidigare visat sig vara ett dåligt drag för att skapa trygga platser och risken finns att parken
och naturmarken istället skapar otrygghet när det är mörkt. Sergels torg och Rågsveds centrum
är två exempel på hur nedsänkta allmänna platser blivit otrygga.
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18.4 Brf Strandhagen ser gärna att tomten bebyggs med nya bostäder och förstår viljan att exploatera
nya områden i Kungsängen med sitt läge nära storstaden. Bebyggelsen måste dock harmoniera
bättre med omkringliggande bebyggelse vad gäller hushöjder och strukturen måste förändras.
En tätare struktur utan torg, park och naturmark vore att föredra. Mer sammanhållna hus snarare
än punkthus skulle ytterligare stärka föreslaget och i den delen höja exploateringsgraden.
Kommentar
18.1

Se kommentarer 10.1 och 13.1

18.2

–

18.3

Både Rågsveds centrum och Sergels torg har visats upplevas som otrygga och tomma nattetid
företrädelsevis därför att inga bostäder angränsar direkt till dessa platser, vilket leder till att
det inte finns någon mänsklig närvaro att knyta an till. Eftersom det gårdstorg som förslås i
planen ligger i direkt anslutning till bostäder och är till ytan mycket begränsat i jämförelse
med Rågsveds torg och Sergels torg bedöms risken för att upplevelsen ska bli snarlik som
liten.

18.4

Se kommentarer 10.1 och 13.1

19 Kungsängens villaägarförening

inkom 2017-12-04

19.1 Kungsängens Villaägareförening har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående detaljplan
och får med anledning härav anföra följande:
Kungsängens Villaägareförening har inget emot förtätning i sig. Nybyggnation av bostäder med
äganderätter behövs, men framför allt villor, radhus och andra småhus. Fokus ska vara på att
skapa miljöer där människor trivs. Miljöer som är inkluderande och hållbara, även socialt.
Exempel på lyckad förtätning med flerfamiljshus i småhusbebyggelse är Brf Trekanten i
Kungsängen. Den består av tjugofyra lägenheter i tre trevåningshus i hörnet mellan
Prästhagsvägen och Strandvägen, nära småbåtshamnen i Kungsängen. Nockhöjden på
trevåningshusen ligger i jämn nivå med nockhöjden på kringliggande villor. Även om Brf
Trekantens byggnader bryter mot utformningen av kringliggande villor avseende materialval
och fasadernas utseende, ses de ändå genom sin begränsade höjd smälta in relativt väl med
övriga bebyggelsen.
Vi ifrågasätter skarpt den föreslagna detaljplanen för Svartviks Strand då ny bebyggelse inte
smälter in i den befintliga bebyggelsen. Nockhöjden på huskropparna är den dubbla eller mer
och det är kort avstånd mellan den nya bebyggelsen och de närmast villorna. För att den nya
bebyggelsen ska smälta in i den befintliga bebyggelsen krävs att;
· de huskroppar som ligger närmast villorna har en nockhöjd i nivå med villornas nockhöjd,
eller att
· nockhöjden för nya bebyggelse är högre än närliggande villor, om det kompenseras med att de
avståndsmässigt står i proportion till närliggande villor. Med stigande avstånd till närliggande
villor kombinerat med grönområde kan motsvarande effekt uppnås, så att boende i den nya
bebyggelsen inte får direkt insyn på villatomter och villor, samt att befintliga villatomter och
villor inte skuggas och inte mister sin sjöutsikt.
19.2 Vidare krävs att det finns en fungerande infrastruktur på plats när den nya bebyggelsen är
inflyttningsklar. Bland annat tillräckligt med parkeringsplatser, även ur ett är
områdesperspektiv, samt att förskolor och skolor i Kungsängen svarar upp mot ökat antal barn
och elever. Vid ny bebyggelse av flerfamiljshus skall utemiljön utformas så att tryggheten för
boende som bor och vistas i närmiljön ökar. Exempelvis genom ökad trafiksäkerhet i
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korsningen Prästhagsvägen/Enköpingsvägen, ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister
samt ökad trygghet när man rör sig i och nära området, inte minst på kvällstid.
19.3 Vi efterlyser en genomtänkt och långsiktig plan för byggandet i Kungsängen. En helhetslösning.
Som det är nu verkar det mest som att man bygger ”lite här och lite där” så det blir ”plottrigt”
och ogenomtänkt. Med en långsiktig genomtänkt plan för byggande ges möjlighet att skapa en
bättre, tryggare och trivsammare boendemiljö.
Kommentar
19.1

Se kommentarer 10.1 och 13.1

19.2

Se kommentarer 16.6,7,8 samt 10.1 och 7.2,3

19.3

Kommunen har som yttrandet påpekar ett antal planer under arbete i Kungsängen, och det är
korrekt att en samordning krävs. Kommunen har dock även gett översiktsplanerarna i
uppdrag att ta fram ett antal fördjupade översiktsplaner vars uttryckliga uppgift är att ta just
det övergripande och långsiktiga greppet om kommunens byggande. Den fördjupade
översiktsplan som producerades först var landsbygdsplanen och sedan kommer fördjupade
översiktsplaner att tas fram för kommunens tätorter.

20 Brf Svartviken

inkom 2017-11-28

20.1 Med anledning av planerad bostadsbebyggelse på Svartviks Strand har Brf Svartvikens styrelse
lyssnat på framförda synpunkter från våra medlemmar. Vi kan konstatera att föreslagna
bygghöjder, upp till 30 meter som högsta byggnadshöjd, påtagligt kommer att inskränka
utsikten över Mälaren för många av våra boende även om byggnadshöjden minskat i
förhållande till samrådsförslaget.
Utsikten över en vattenyta är en trivselfaktor, som beaktades vid anskaffning av bostadsrätterna
för dessa medlemmar. Prisnivån på våra bostadsrätter avspeglar även det attraktiva läget.
Farhågor finns, säkert inte utan anledning, att en inskränkning av utsikten medför en markant
sänkning av marknadsvärdet för berörda lägenheter. Därför föreslår vi att den maximala
nockhöjden inte, på något av de planerade husen, överskrider höjden på de träd som idag finns
på den södra delen av tomten och som är avsedda att sparas, dvs uppskattningsvis 25 meter.
Med förhoppning om att våra synpunkter beaktas och att en fortsatt balanserad utbyggnad sker
av vårt vackra Kungsängen, ser vi fram emot ert ställningstagande.
Kommentar
20.1

Planavdelningen noterar yttrandet.
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Övriga remissinstanser
21 Norrvatten

inkom 2017-12-06

21.1 Norrvatten svarade på detaljplanen den 2017-02-06 undertecknat av Karin Ericsson. I det svaret
framfördes ett antal synpunkter angående planens placering inom Östra Mälarens
vattenskyddsområde. Norrvatten har inga ytterligare synpunkter utan hänvisar till det
föregående svaret i det fortsatta arbetet.
21.2 Norrvatten vill bli informerade om eventuella ändringar samt beslut i ärendet.
Kommentar
21.1

Planavdelningen noterar

21.2

Planavdelningen noterar

22 Svenska Kraftnät

inkom 2017-1207

22.1 Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra
mot upprättat förslag.
Kommentar
22.1

-

23 E.ON Värme Sverige AB

inkom 2017-12-05

23.1 E.ON Värme i Stockholm har tidigare (2017-01-05) informerat om stora byggplaner i området.
Vi kommer under första halvåret 2018 att förlägga en transiteringsledning för fjärrvärme i
Enköpingsvägen.
Arbeten med denna kommer att starkt begränsa åtkomst och tillfart till fastigheten under
byggnationstiden.
E.ON Energilösningar undersöker gärna möjligheterna att ansluta området till fjärrvärme. Enligt
de planer som finns i dagsläget borde ledningar vara byggda för att kunna ansluta området. Att
ansluta direkt till transitledningen är förmodligen inte tekniskt möjligt.
Kommentar
23.1

Planavdelningen noterar

24 Brandkåren Attunda

inkom 2017-12-04

Brandkåren Attunda (BA) har tillfrågats av Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun
om ett yttrande avseende rubricerat ärende. BA har tidigare tagit ställning till föreslagen plan i
dess samrådsskede med ett yttrande daterat 2017-02-03. Följande handlingar har varit underlag
för vårt yttrande:
Underrättelse om granskning 2017-11-03 Granskning Upplands-Bro kommun
Plankarta 2017-09-20 -||- -||Planbeskrivning 2017-09-20 -||- -||Samrådsredogörelse 2017-11-24 Granskning, rättelse -||Dagvattenutredning 2017-08-29 - Sweco
PM berg- och geoteknik 2017-08-30 - Bjerking
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Yttrandet behandlar hantering av olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsatser.
Olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsats ska beaktas i planprocessen för att tillgodose
krav på hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, enligt plan- och
bygglagen (SFS 2010:900).
24.1 Synpunkter
I planbeskrivningen s. 29, avsnitt Räddningstjänstens insatstid och brandskydd, har en
formulering avseende brandvattenförsörjning ändrats inför planens granskningsskede. Ett tillägg
anger att räddningstjänsten ska kontrollera att erforderliga avstånd till utvändigt brandpostnät
tillgodoses. BA anser att erforderliga avstånd i första hand ska kontrolleras av kommunen inom
ramen för planarbetet och i andra hand av byggherren. Vid oklarheter och frågor i samband med
detta är BA tillgänglig för samråd.
Sett till ovanstående anser BA att kommunen ska kontrollera förutsättningarna för
brandvattenförsörjning och vid behov tydliggöra byggherrens ansvar. I övrigt har BA inga
synpunkter.
Kommentar
24.1

Planavdelningen noterar

25 E.ON Elnät Stockholm AB

inkom 2017-12-01

25.1 E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra.
Kommentar
25.1

–

26 Käppalaförbundet

inkom 2017-11-29

26.1 Angående KS15/0861, Förslag till detaljplan för Svartviks strand ( Kungsängens kyrkby 2:164
samt del av Kungsängens kyrkby 2:1) vill Käppalaförbundet endast påpeka att förbundets
riktlinjer för länshållningsvatten (som det hänvisas till i planbeskrivningen) har uppdaterats till
en nyare version.Den uppdaterade versionen finns på förbundets hemsida:
https://www.kappala.se/Hjalp-oss-ochmiljon/For-foretag/
Käppalaförbundet har i övrigt inga synpunkter.
Kommentar
26.1

Planavdelningen noterar.
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Resultat av granskningen
Ändringar i planförslaget
Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen:








Den allmänna platsmarken har justerats så att större del av planen utgörs av användningen
park, längs med vattenlinjen.
En passage parkmark har tillkommit i planområdets norra gräns.
Strandskyddslinjen har justerats så att den tangerar gränsen mellan allmän platsmark och
kvartersmark.
Bestämmelse om att enkelsidiga lägenheter med mindre yta än 35 kvadratmeter, inte får
anordnas mot väg har tillkommit i plankartan (bestämmelse lilla m).
Bestämmelse om skydd för kvarvarande vegetation har tillkommit i plankartan (bestämmelse
lilla n1)
Bestämmelse om tak- och fasadutformning har tillkommit i plankartan (bestämmelse lilla k).
Förtydligande av upplysningar om dispens från strandskydd och planområdets läge inom
Östra Mälarens vattenskyddsområde har tillkommit på plankartan.

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Förvaltningen
bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter utställning är av så begränsad
omfattning att en ny utställning av planförslaget inte behöver göras.

Resultat av återremissen
Kommunfullmäktiges återremiss har medfört följande ändringar av detaljplanen:
Antalet lägenheter har minskats med cirka 30 st. (ca 16%) jämfört med tidigare förslag. Det har skett
genom att fyra hus (Lamellhus A och 4 samt punkthus 1 och 2) har sänkts med en våning och ett hus
(punkthus 3) har sänkts med två våningar. Det innebär att exploateringstalet har sjunkit från cirka 1,8
till cirka 1,6.
De tre punkthusen har nu samma höjd med 8 våningar mot stranden varav de två översta våningarna är
indragna och de tre nedersta våningarna är suterrängvåningar.
Det södra lamellhuset (hus A) har nu fyra våningar + vindsvåning medan de övriga två lamellhusen
(hus 4 och 5) tre våningar + vindsvåning mot Enköpingsvägen/Prästhagsvägen. Sutterängvåning
Genom förändringarna skapas en ytterligare anpassning till omgivande småhusbebyggelse i
närområdet och flerfamiljshusen väster om Enköpingsvägen. Förändringen öppnar också för mer
himmelsljus och solinfall både inom planområdet och för intilliggande villafastigheter.
Förutsättningarna för anordnande av parkeringsplatser har inte förändrats. Antal parkeringsplatser
(garage-/markparkering) för boende- och besökare inom detaljplanens kvartersmark motsvarar
0,69 p-platser per lägenhet. Dessutom skapas, enligt exploateringsavtal, 10 p-platser vid Prästhagsvägen som samnyttjas som besöksparkering till nytt parkområde och infartsparkering till Kungsängens
station.
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Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller
granskning framfört synpunkter som inte tillgodosetts:
Sakägare samt miljöorganisationer med
talerätt:
Privatperson 3

Privatperson 16
Privatperson 17
Privatperson 18

Privatperson 4

Privatperson 19

Privatperson 5

Privatperson 1

Privatperson 6

Privatperson 2

Privatperson 21

Privatperson 20
Brf Svartviken

Ej sakägare samt remissinstanser utan
talerätt:

Brf Trekanten
Brf Strandhagen

Privatperson 7

Kungsängens villaägarförening

Privatperson 8

Privatperson 22

Privatperson 9

Privatperson 23

Privatperson 10

Privatperson 24

Privatperson 11

Privatperson 25

Privatperson 12

Privatperson 26

Privatperson 13

Privatperson 27

Privatperson 14

Privatperson 28

Privatperson 15

Privatperson 29

Underlagsmaterial


Kopior av inkomna yttranden under granskningen.



Samrådsredogörelse, daterad 2017-09-19



Kopior av inkomna yttranden under samrådet

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning.
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Vår beteckning

KS 17/0318
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Remiss om förslag till markstrategi
Förslag till beslut
Förslaget till markstrategi skickas ut på remiss till alla nämnder.

Sammanfattning
Förslaget till markstrategi tar ställning till vilken roll kommunen ska ta i olika
markfrågor. Övergripande syftar strategin till att underlätta kommunens
möjlighet att vara flexibel och förberedd på förändringar i samhället. Syftet
med remissen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det är
samhällsbyggnadskontorets exploateringsavdelning som har tagit fram
förslaget. Strategin identifierar tre målområden och ett antal styrande principer
som är centrala för arbetet. Remissvaret ska lämnas senast den 26 april 2018.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2017
Förslag till markstrategi den 20 februari 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 13 september 2017, KF § 114
Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2016, KS § 3
Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2015, KS § 122

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 7 oktober 2015 lämnade kommunstyrelsen i uppdrag till
samhällsbyggnadschefen att ta fram en kommunal markstrategi i enlighet med
tolkningen ”Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram med en strategisk plan för att skapa attraktiva
bostads- och verksamhetsområden med god kommunal service och välskött
närmiljö.”
Inom ramen för uppdraget har sedan riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal antagits av kommunstyrelsen den 3 februari 2016 och
riktlinjer för bostadsförsörjning av kommunfullmäktige den 13 september
2017. Förslaget till markstrategi som nu har arbetats fram är därför den
avslutande delen för uppdraget som lämnades 2015. Markstrategin har tagits
fram för att tydliggöra hur vi ser på kommunens markinnehav och vad vi vill
med marken långsiktigt. För en kommun i kraftig tillväxt finns fördelar med att
ha en övergripande strategi för dessa viktiga frågor.
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Datum

2017-11-10

Vår beteckning

KS 17/0318

Markstrategin är ett verktyg för att nå kommunens övergripande mål
Strategin tar ställning till vilken roll kommunen ska ta i olika markfrågor och
identifierar tre målområden och ett antal styrande principer som är centrala för
det markstrategiska arbetet. Markstrategin ingår som en del i kommunens
samhällsutvecklingsprogram
Övergripande syftar strategin till att bidra till att vi arbetar långsiktigt med god
framförhållning och anpassning till aktuell översiktsplan och övriga beslutade
styrdokument för att underlätta kommunens möjlighet att vara flexibel och
förberedd på förändringar i samhället.
Målet är att skapa en markberedskap för att snabbt och effektivt kunna möta
behov av att bygga till exempel bostäder, kommunal service, infrastruktur,
näringsliv och rekreationsområden i kommunen.
Om remissen
Syftet med remissen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det
är samhällsbyggnadskontorets exploateringsavdelning som har tagit fram
förslaget. Remissvaret ska lämnas senast den 26 april 2018.

Barnperspektiv
Genom att strukturera och förbättra det markstrategiska arbetet kan goda
förutsättningar skapas för de åtaganden kommunen har vad gäller barns sociala
trygghet, rätt till bostad, tillgänglighet, plats för lek, utveckling med mera. Ett
markstrategiskt dokument är ett verktyg för att på lång sikt skapa en
markberedskap som stödjer de institutioner som har till uppgift att ta till vara
på och öka barns rättigheter i samhället.
Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Johan Sjöstrand

Sandra Henze

Projektledare

Projektledare

Bilagor
1. Remiss om förslag till markstrategi, den 20 februari 2018
Beslut sänds till
• Bygg- och miljönämnden
• Kultur- och fritidsnämnden
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Datum

2017-11-10

•
•
•

Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

Vår beteckning

KS 17/0318

3 (3)

Markstrategi
Antagen av K ommunfullmäktige

den xx månad 2018 (KF § xx)

Diarienummer KS 17/0318
Samhällsbyggnadskontoret
Exploateringsavdelningen

www.upplands -bro.se

1

Upplands-Bro kommuns markstrategi

Upplands-Bro kommunsmarkstrategibeskrivervåraövergripande
målsättningaroch vilken roll kommunenskata i olika markfrågor. Strategin
syftar till att underlättakommunensmöjlighet att varaflexibel och förberedd
på förändringari samhället.

Markstrategin är ett verktyg för att nå kommunens mål
Strateginär ett verktyg för att på lång sikt skapaen markberedskap
som stödjer
de kommunalaverksamheterna
s arbete, att människorslevnadsvillkor
förbättrasoch att företagetablerasoch utvecklasi kommunen.
Genomstrateginkan godaförutsättningarskapasför vårt arbetemed
kommunensvision om att varaen levandeoch tillgänglig plats,mötesplatsoch
en kommunmed god ekonomiskhushållning.

Vi arbetar för att skapa en markberedskap
Målet är att skapaen markberedskap
för att snabbtoch effektivt kunnamöta
behovav att byggatill exempelbostäder,kommunalservice,infrastruktur,
verksamheterinom näringsliv och rekreationsområden
. Detta genomatt vi
arbetarlångsiktigtmed god framförhållningoch i relationtill aktuell
översiktsplan,verksamhetsplan
och övriga beslutadestyrdokument.
Genomatt strateginangerprinciperatt förhålla sig till vid frågor om mark och
markanvändningär den ett hjälpmedelför berördatjänstepersoner
i den
kommunalaorganisationensom arbetar medsamhällsbyggnadsfrågor.

2

1.1

Vi köper mark för att styra mot en hållbar utveckling

Strategiskamarkförvärvpå kort och lång sikt möjliggör en kommunalstyrning,
målinriktadexploateringoch ett gott samhällsbyggande.
Genomatt öka
kommunensmarkinnehavkan vi via markanvisningställahögrekrav på social,
ekologiskoch ekonomiskhållbarhet i framtidaexploateringsprojekt
. Därför:
•

•

•

t ar vi initiativ till fler markförvärv , bevakarmarknadenoch kontaktar
fastighetsägare
som ägermark i kommunen.Markförvärvenprioriteras
utifrån utpekadeutvecklingsområden
i översiktsplanen.
sker våra markfö rvärv sker på marknadsmässigagrunder och i de fall
marknadsprisetinte är känt bör det bedömasav en oberoendeauktoriserad
värderingsperson
.
byter vi mark för att möjliggöra nybyggnation då det kan krävasför att
kunnagenomföraen fastighetsaffäreller förhandlaom mark i samband
med ett exploateringsprojekt.Mark som kan vara intressantsom
bytesobjektskadärför köpasin och behållasi kommunensom markreserv.

1.2

Vi säljer mark för att möjliggöra en ekonomi i balans

I linje med kommunensmål om att varasjälvförsörjandevad gäller mark för
bostäder,näringslivoch allmännaändamålmed meraska en restriktiv hållning
tillämpaspå försäljningav kommunalmark. Därför:
•

•

•

•

•

undersöker vi platsensutvecklingsmöjligheter i sambandmed en
f örsäljning av kommunaltägd mark. Försäljningav mark skainte skeom
det medförhindervid en kommandeexploatering.
genomför vi markförsäljningar då de tjänar ett strategiskt syfte i
enlighetmedmarkstrateginoch övriga av kommunenantagnadokument.
Ett exempelpå dettakan varaför att finansieraen kommandeexploatering
eller för att möjliggöraförvärv av annanmark i kommunen.
bör vi inte sälja mark där syftet är att utöka området för en enskild
fastighet. Försäljningav mark i syfte att reglerasin i mindreprivata
småhustomterskaundvikasom det inte kan motiverasutifrån ovanstående
principer.Vidare skakommuneninte styckaupp mindrefastighetslotterför
försäljningom det inte kan motiverasutifrån antagnastyrdokumenteller
som en del i ett störreexploateringsproj
ekt.
säljer vi mark på marknadsmässigagrunder och i de fall marknadspriset
inte är känt bör det bedömasav en oberoendeauktoriserad
värderingsperson
. Kommunensom markägaresaknarlagligt stöd i att sälja
mark till underpris.
följer vi kommunensriktl injer för markanvisning när vi säljer mark
genommarkanvisning.

3

1.3

Vi skapar mervärden genom att förvalta marken

Vi har i uppdragatt aktivt inventeradet kommunalamarkinnehavetoch bevaka
fråganhur mark skaförvaltasi väntanpå exploatering.Enligt 8 kap. 2 §
kommunallagenskaen kommunförvalta sinamedelsåatt krav på god
avkastningoch betryggandesäkerhettill godoses.Därför
•

•

•

•

•

tar vi ställning i varje enskilt fall om det är möjligt att upplåta mark
med nyttjanderätt,arrendeavtaleller tomträtt. De av kommunenbeslutade
dokumentsom reglerarriktlinjer för markanvändning,exempelvis
översiktsplanen,skainte motverkasgenomett visst förvaltarskapav mark.
upplåter vi mark med nyttjanderätt för att skapa ett mervärde för
kommunen.Exempelvisför djurhållningoch naturvårdsom bevararoch
berikaren levandelandsbygdsamtpå ett ansvarsfulltsättförvaltar marken.
upplåter vi mark med tomträtt för bostadsändamåli de fall kommunen
inte på lång sikt ser ett behovav ändradanvändninggenomexempelvis
exploatering.Detta för att tomträttsinnehavaren
ska kunnakännasig trygg i
sitt boendeoch nyttjandeav tomt. I undantagsfallupplåtervi mark med
tomträtt i väntanpå försäljningi ett störreexploateringsprojekt.En
uppsägningav tomträtt får endastske om det är av vikt för jordägarenatt
fastighetenanvändsför bebyggelseav annanart eller på annatsätt än
tidigare.På grundav dettaär bildandeav tomträtterför bostadsändamål
att
betraktasom mindreönskvärt.Den som har en tomträtt i kommunenhar
möjlighet att friköpa tomten.
använder vi möjligheten att upplåta mark med tomträtt för andra
ändamål än bostadsändamål,
till exempelindustriändamål,för att förvalta
markeni väntanpå ändradanvändning.I sambandmedsådanupplåtelse
vidtar vi åtgärderför att säkerställaatt en framtida uppsägningär möjlig.
arbetar vi med att inventera kommunens mar k för att säkerställa
allmänhetenstillgång och samtidigtmöjliggörautveckling av marken.
Mark som olovligen tagits i anspråkseslöpandeöver och ska åter
tillgängliggörasför allmänheten.

4

Ärende 6

TJÄNSTESKRIVELSE

Henric Carlson
Planchef
Tillväxtkontoret/PLEX
+46 8-581 691 31
henric.carlson@upplands-bro.se

Datum

2018-01-16

Vår beteckning

KS 17/0183

1 (3)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Planbesked för Eriksberg/Raskeboda
Förslag till beslut
1
2

Planbesked ges enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.
Avgift för planbesked på 10 000 kronor tas enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Under våren 2017 har två begäranden om planbesked kommit in till kommunen
gällande Eriksberg/Raskeboda från fastighetsägare till två olika fastigheter
inom området. Enligt plan- och bygglagen ska en kommun på en fråga om
planbesked ge svar på om man har för avsikt att inleda en planläggning och om
man har den avsikten, i så fall ange när ett beslut att anta en plan kan ske.
Det aktuella området omfattas inte av någon detaljplan i dagsläget. Sedan
tidigare har det vuxit genom enskilda avstyckningar men kommunens
ställningstagande är nu att en sådan utveckling inte kan fortsätta utan krav på
detaljplaneläggning. Denna hållning är sedan tidigare uttryckt i kommunens
fördjupade översiktsplan för landsbygden. En viktig fråga att lösa i en sådan
planprocess är en anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
När förutsättningarna för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kan
det också bli aktuellt att påbörja en planläggning och
samhällsbyggnadskontoret ges då ett planuppdrag. Tidpunkten för när en sådan
plan kan antas är dock beroende av många osäkra faktorer och kan i dagsläget
inte uttryckas tydligare än att det inte är sannolikt att så kan ske förrän tidigast
2025.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-24



Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-31



Landsbygdsplan FÖP 2016



Beslut från Länsstyrelsen: Överklagande av beslut med negativt
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage inom
fastigheten Husby 1:12 i Upplands-Bro kommun

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

Datum

2018-01-16

Vår beteckning

KS 17/0183

Ärendet

Under våren 2017 har två begäranden om planbesked kommit in till kommunen
gällande Eriksberg/Raskeboda från fastighetsägare till två olika fastigheter
inom området. I sina begäranden skriver man att området måste planläggas
med tanke på vatten och avlopp och för att kunna tillåta avstyckningar. Utöver
detta har det inkommit en skrivelse från ytterligare en fastighetsägare i området
som också vill se en detaljplan för området. Enligt plan- och bygglagen ska en
kommun på en fråga om planbesked ge svar på om man har för avsikt att inleda
en planläggning och om man har den avsikten, i så fall ange när ett beslut att
anta en plan kan ske.
Samtidigt som begäran om planbesked inkom avvaktade kommunen svar från
Länsstyrelsen avseende ett överklagande av ett negativt besked om
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage inom det
aktuella området. Under hösten blev det klarlagt att även Länsstyrelsen avslog
begäran om överklagande och att detta beslut vann laga kraft.

Det aktuella området omfattas inte av någon detaljplan i dagsläget. Sedan
tidigare har det vuxit genom enskilda avstyckningar men kommunens
ställningstagande är nu att en sådan utveckling inte kan fortsätta utan stöd i
detaljplan. Denna hållning är sedan tidigare uttryckt i kommunens fördjupade
översiktsplan för landsbygden där det står att bebyggelseutveckling kan ske
genom avstyckningar i samband detaljplanläggning. En viktig fråga att lösa i
en sådan planprocess är en anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
VA-avdelningen på kommunen arbetar med att ta fram en VA-plan som bland
annat syftar till att planera ordningen för vilka områden i kommunen som ska
anslutas till det kommunala VA-nätet. Eriksberg-Rakseboda är ett av de
områden som i ett förslag som skickas ut för att få allmänhetens respons
föreslås som ett av de tidigare områdena för anslutning.
När förutsättningarna för en sådan utbyggnad är klargjorda kan det också bli
aktuellt att påbörja en planläggning. Tidpunkten för när en sådan plan kan
antas är dock beroende av många osäkra faktorer och kan i dagsläget inte
uttryckas tydligare än att det inte är sannolikt att så kan ske förrän tidigast
2025.

Barnperspektiv
Beslutet om planbesked tas med hänsyn till barnens bästa.
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Datum

2018-01-16

Vår beteckning

KS 17/0183

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Henric Carlson
Planchef

Bilagor
1 Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-24
2 Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-31
Beslut sänds till
 Sökande

3 (3)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§4

Sammanträdesdatum:

2018-01-31

Planbesked för Eriksberg/Raskeboda
Dnr KS 17/0183

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs.
__________

Förslag till beslut
1
2

Planbesked ges enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.
Avgift för planbesked på 10 000 kronor tas enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs.

Sammanfattning
Under våren 2017 har två begäranden om planbesked kommit in till kommunen
gällande Eriksberg/Raskeboda från fastighetsägare till två olika fastigheter
inom området. Enligt plan- och bygglagen ska en kommun på en fråga om
planbesked ge svar på om man har för avsikt att inleda en planläggning och om
man har den avsikten, i så fall ange när ett beslut att anta en plan kan ske.
Det aktuella området omfattas inte av någon detaljplan i dagsläget. Sedan
tidigare har det vuxit genom enskilda avstyckningar men kommunens
ställningstagande är nu att en sådan utveckling inte kan fortsätta utan krav på
detaljplaneläggning. Denna hållning är sedan tidigare uttryckt i kommunens
fördjupade översiktsplan för landsbygden. En viktig fråga att lösa i en sådan
planprocess är en anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
När förutsättningarna för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kan
det också bli aktuellt att påbörja en planläggning och
samhällsbyggnadskontoret ges då ett planuppdrag. Tidpunkten för när en sådan
plan kan antas är dock beroende av många osäkra faktorer och kan i dagsläget
inte uttryckas tydligare än att det inte är sannolikt att så kan ske förrän tidigast
2025.

Beslutsunderlag


Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-24



Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-31



Landsbygdsplan FÖP 2016
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen


2018-01-31

Beslut från Länsstyrelsen: Överklagande av beslut med negativt
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage inom
fastigheten Husby 1:12 i Upplands-Bro kommun

Beslutet skickas till:


Sammanträdesdatum:

Sökande

12 (65)

Ärende 7

TJÄNSTESKRIVELSE

Henric Carlson
Planchef
Tillväxtkontoret/PLEX
+46 8-581 691 31
henric.carlson@upplands-bro.se

Datum

2018-02-16

Vår beteckning

KS 16/0311

1 (2)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att informera om
handläggningstid för detaljplaneärenden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse att motionen är
besvarad i och med Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
I en motion från Moderaterna den 14 oktober 2016 påpekas att behovet av
bostäder är stort i Stockholms län och att Upplands-Bro tar sitt ansvar och har
många planer igång. Moderaterna påpekar vidare att det är viktigt att
processerna är snabba och att kommunens medborgare får korrekt information
om våra handläggningstider. Därför föreslås att en beräknad tid från en plans
inledande till att planen antas av Kommunfullmäktige.
Planavdelningens svar:
Sedan våren 2017 har en ny rutin utarbetats på planavdelningen där en
förhandsbedömning skrivs fram i samband med ett begärande av planuppdrag.
I denna förhandsbedömning vore det lämpligt att lägga till en rubrik för
tidplan. Under denna rubrik kan ett förmodat antagande anges. Planprocesser är
dock oberäkneliga och i många fall kan de dra ut på tiden på grund av
omständigheter som kommunen inte har kontroll över. Planavdelningen ger
också en lägesbild av situationen på avdelningen i samband med att en
planprioritering skrivs fram två gånger per år. I denna anges också vilka
beräknade tider som gäller för pågående detaljplaner.

Beslutsunderlag


Moderaternas motion den 14 oktober 2016



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 februari 2018

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
I en motion från Moderaterna den 14 oktober 2016 påpekas att behovet av
bostäder är stort i Stockholms län och att Upplands-Bro tar sitt ansvar och har
många planer igång. Moderaterna påpekar vidare att det är viktigt att
processerna är snabba och att kommunens medborgare får korrekt information

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

Datum

2018-02-16

Vår beteckning

KS 16/0311

om våra handläggningstider. Därför föreslås att en beräknad tid från en plans
inledande till att planen antas av Kommunfullmäktige.
Planavdelningens svar:
Sedan våren 2017 har en ny rutin utarbetats på planavdelningen där en
förhandsbedömning skrivs fram i samband med ett begärande av planuppdrag.
I denna förhandsbedömning vore det lämpligt att lägga till en rubrik för
tidplan. Under denna rubrik kan ett förmodat antagande anges. Planprocesser är
dock oberäkneliga och i många fall kan de dra ut på tiden på grund av
omständigheter som kommunen inte har kontroll över. Planavdelningen ger
också en lägesbild av situationen på avdelningen i samband med att en
planprioritering skrivs fram två gånger per år. I denna anges också vilka
beräknade tider som gäller för pågående detaljplaner.

Barnperspektiv
Beslutet förväntas inte ha någon betydelse för barn och unga.

Mathias Rantanen
Samhällbyggnadschef

Henric Carlson
Planchef

Bilagor
1. Motion från Moderaterna den 14 oktober 2016

2 (2)

Motion från Nya Moderaterna i Upplands-Bro
Behovet av bostäder är stort i Stockholms län och Upplands-Bro tar sitt ansvar och har
många planer på gång. Det är viktigt att våra processerna är snabba och att våra medborgare
får korrekt information om våra handläggningstider.

Föreslår därför att Upplands-Bro kommun anger hur lång tid arbetet med hela processen
tagit när beslut om detaljplan tas i Kommunfullmäktige. Tiden skall räknas från och med
ärendet inleddes i kommunen.

Nya Moderaterna i Upplands-Bro 2016 10 14

Irène Seth

Ärende 8

TJÄNSTESKRIVELSE

Ulrika Gyllenberg
Översiktsplanerare
Samhällsbyggnadskontoret
+46 8-581 694 74
ulrika.gyllenberg@upplands-bro.se

Datum

2018-02-13

Vår beteckning

KS 18/0038

1 (2)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på information om förslag till VA-plan och
VA-policy för Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget svar använda
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Ett förslag till VA-policy och VA-plan har tagits fram med utgångspunkt i den
lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning.
Förslagen är nu ute för information och med möjlighet att lämna synpunkter.
Vi kan konstatera att båda förslagen genomsyras av en helhetssyn för
kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering.
Förslagen underlättar kommunens uppfyllande av miljökvalitetsnormerna för
vatten, både vid kommande detaljplanering, förhandsbesked, bygglov och
tillsyn av och tillstånd för enskilda avloppsanläggningar.
Det som bör förtydligas är dock på vilket sätt VA-planen kan komma att
revideras och hur ofta detta beräknas ske. Det är vidare mycket angeläget att en
dagvattenplan också snarast tas fram.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018.
Förslag till VA-policy den 19 januari 2018.
Förslag till VA-plan den 19 januari 2018.
Landsbygdsplan, FÖP 2016, antagen av Kommunfullmäktige den 14 juni
2017.
Översiktsplan, ÖP 2010, antagen av Kommunfullmäktige den 15 december
2011.
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Ärendet
Ett förslag till VA-policy och VA-plan har tagits fram med utgångspunkt i den
lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning.
Förslagen är nu ute för information och med möjlighet att lämna synpunkter.
Vi kan konstatera att båda förslagen genomsyras av en helhetssyn för
kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2018-02-13

Vår beteckning

KS 18/0038

Representanter från flera olika avdelningar inom Samhällsbyggnadskontoret
har deltagit i arbetsgruppen.
Förslagen underlättar kommunens uppfyllande av miljökvalitetsnormerna för
vatten, både vid kommande detaljplanering, förhandsbesked, bygglov och
tillsyn av och tillstånd för enskilda avloppsanläggningar.
De tar också som helhet hänsyn till beslutade viljeinriktningar och
övergripande strategier i gällande översiktsplan, ÖP 2010, och
Landsbygdsplanen FÖP 2016.
VA-planen uppfyller de avsikter som listas i punkt ”1.2 Syften”. Däribland
ingår att tydliggöra för de som bor i kommunen vad som gäller angående
vatten och avlopp och att underlätta planering av ny bebyggelse. Det är mycket
positivt att de viktigaste åtgärderna i planen för den allmänna VAanläggningen identifieras samt att tidsaspekter och prioriteringsordning för
kommande behov av VA-utbyggnad redovisas. Likaså är det bra att det finns
förklaringar och beskrivningar av vilka tekniska möjligheter och
förutsättningar kommunen har att ta hänsyn till för kommande utbyggnad i de
områden där ett behov för allmänt VA har identifierats.
Det som bör förtydligas i planen är dock på vilket sätt dokumentet är så kallat
”levande” och på vilket sätt VA-planen kan komma att revideras och hur ofta
detta beräknas ske. Vilka beslut står fast över längre tid och vilka kan
omprövas när förutsättningar förändras? I vilket forum och hur ungefär ofta
hanteras revideringar?
Det är vidare mycket angeläget att en dagvattenplan också snarast tas fram.

Barnperspektiv
En väl genomarbetad VA-plan har stor positiv inverkan för att klara framtidens
krav och utmaningar. Att säkra tillgång till dricksvatten och avloppshantering
av god kvalitet till en rimlig kostnad är mycket viktigt för samtliga invånare.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ulrika Gyllenberg
Översiktsplanerare

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018.

2 (2)

Ärende 9

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

2018-02-19

Vår beteckning

KS 17/0342
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till regional
vattenförsörjningsplan för Stockholms län
Förslag till beslut
Kommunen yttrar sig över förslag till vattenförsörjningsplan för Stockholms
län enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 19 februari 2018.

Sammanfattning
För första gången finns ett förslag till en regional vattenförsörjningsplan för
Stockholms län. Syftet är att säkra den långsiktiga dricksvattenförsörjningen.
Vattenförsörjningsplanen är en gemensam strategi för vattenförsörjningen i
Stockholmsregionen. Den är en del av den regionala utvecklingsplaneringen
och ett viktigt komplement till RUFS 2050.
Förslaget till regional vattenförsörjningsplan har tagits fram i ett samarbete
mellan Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting och Storsthlm (kommunerna i
Stockholms län). Samarbete och samråd har även skett med regionens större
vattenproducenter och länets kommuner.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 19
februari 2018.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2018



Länsstyrelsens missiv för remissen den 10 november 2017



Länsstyrelsens förslag till Regional vattenförsörjningsplan för
Stockholms län, den 10 november 2017

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

För första gången finns ett förslag till en regional vattenförsörjningsplan för
Stockholms län. Syftet är att säkra den långsiktiga dricksvattenförsörjningen.
Vattenförsörjningen fungerar för det mesta väl. Kapaciteten behöver dock ökas
för att möta det ökande vattenbehovet i ett växande län. Vattenförsörjningen
behöver också bli mer robust för att klara exempelvis större driftsavbrott.
Vattenförsörjningsplanen är en gemensam strategi för vattenförsörjningen i
Stockholmsregionen. Den är en del av den regionala utvecklingsplaneringen
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och ett viktigt komplement till RUFS 2050. Avsikten är att alla berörda aktörer
ska ställa sig bakom planens mål och strategier.
Förslaget till regional vattenförsörjningsplan har tagits fram i ett samarbete
mellan Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting och Storsthlm (kommunerna i
Stockholms län). Samarbete och samråd har även skett med regionens större
vattenproducenter och länets kommuner.
Länsstyrelsen vill ha synpunkter på förslaget till Regional vattenförsörjningsplan senast den 15 mars 2018. Efter hantering av remissvaren har Länsstyrelsen
för avsikt att återkomma med vattenförsörjningsplanen till bland annat
kommunerna för ställningstagande.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 19
februari 2018. Förslaget till yttrande är framtaget i samarbete mellan flera av
kontorets avdelningar. Dessutom deltar en representant från kommunens VAenhet i det regionala arbetet med vattenförsörjningsplanen.
Remisshandlingarna finns på Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/stockholm, under fliken Miljö & klimat / Vatten och
vattenanvändning.

Barnperspektiv
Att säkra den långsiktiga dricksvattenförsörjningen är viktigt för alla, såväl
vuxna som barn.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Karin Svalfors
Samhällsplanerare

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 19 februari 2018
2. Länsstyrelsens missiv för remissen den 10 november 2017
Beslut sänds till
 Länsstyrelsen i Stockholms län
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Karin Svalfors
Samhällsplanerare
08-581 691 94
karin.svalfors@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-02-19

KS 17/0342

500-22400-2016

Länsstyrelseni Stockholmslän

Yttrande över förslag till regional
vattenförsörjningsplan för Stockholms län
Upplands-Bro kommunhar tagit del av förslagettill regional
vattenförsörjningsplan
för Stockholmslän. Att ha en regionalsamsynpå skydd
och användningav våragemensamma
vattenresurser
är mycket viktigt för att
säkravattenförsörjningen
. Det är därför mycket bra att en regional
vattenförsörjningsplan
har tagitsfram.
Vi anseratt förslageti det storahelaär bra, men att någrasakerborde
förtydligaseller ändras.

Del 1 Mål, strategier och åtgärder
Mer fokus bör ligga på minskad vattenförbrukning
För att knyta ihop alla åtgärderskulle ett fjärde mål, minskad
vattenförbrukning,kunnakompletterade tre föreslagnamålen.Till exempel
kan åtgärderom rådgivningför minskadvattenförbrukningoch om
läcksökningoch förnyelseplaneringknytastill det fjärde målet.
Målsättningenför reservvattenförsörjningen
är att ha vattentillgängligt för en
hel månadom något av de storaverkenslåsut. Produktionsbortfallethar
antagitsvaramedelproduktionen,
och målethar varit att ha normal
vattenförsörjningunderen månad.Har hänsyntagits till möjlighetenatt i en
krissituationuppmanakonsumenterna
att vara varsammamed
vattenförbrukningen?
Hur mycketskulle normalbehovetkunnaminskasunder
en månadgenomomfattandeinformationsinsatser?
Hur mycketskiljer sig
förbrukningeni vardagoch i krissituation?
Vore bra med gemensam rådgivning
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För åtgärdenom rådgivningför minskadvattenförbrukningbör Länsstyrelsen
varahuvudansvarig
, inte alla kommuner. Det är bra om det tasfram ett
gemensamtmaterialoch att rådgivningsinsatsen
är samordnadoch ser likadan
ut i alla kommunerför att få ett kraftfullt genomslag.
Tydliga åtgärder om läcksökning och förnyelseplanering behövs
Åtgärdenom GIS-analyssom underlagför förnyelseplaneringär luddigt
formulerad.Utläckaget i ledningsnätetär stort, särskilti de kommunala
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ledningarna. Fokus borde ligga på förnyelseplanering, och inte på underlagen
för det. De kommunala ledningsnäten bör inkluderas i åtgärden.
En egen åtgärd om läcksökning skulle också kunna läggas till.
Skydd för vattenresurser behöver utvecklas i planen
Det är självklart viktigt att våra gemensamma vattenresurser säkras för
framtiden. Men planen behöver utvecklas och förtydliga hur detta bör gå till.
För att skydda dricksvattentäkter kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa
vattenskyddsområden för viktiga grundvattenförekomster eller sjöar och
vattendrag efter begäran från vattentäktens huvudman. Huvudman är den som
ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom ett geografiskt område.
Kommuner och länsstyrelser har ingen möjlighet att förelägga om att inrätta
skyddsområden. Det är därför missvisande att planen nu endast pekar ut
Länsstyrelsen och kommunerna som huvudansvariga för åtgärden om att
säkerställa erforderligt skydd för prioriterade vattenresurser, i tabellen på sidan
10. Med hänsyn taget till att det rör reservvatten för allmänförbrukning, till
exempel inom Toresta, bör även vattenproducenterna stå som ansvariga för
denna åtgärd.
Utöver införande av vattenskyddsområden enligt 7 kapitlet miljöbalken kan
frågan om behovet av att införa skyddsbestämmelser för ytvattentäkter och
enskilda grundvattentäkter uppstå hos kommunen utifrån åtgärdsprogrammen
enligt vattenförvaltningen. Innan kommunen kan besluta om att införa
föreskrifter om skydd för viss eller vissa vattentäkter behöver frågan utredas
grundligt. Kommunen ska bland annat kunna ta ställning till om föreslagna
föreskrifter innebär onödigt tvång för allmänheten eller någon annan obefogad
inskränkning i den enskildes frihet. Detta innebär stora utredningskostnader
och personalkostnader som belastar kommunala skattemedel. Dessa frågor bör
vattenförsörjningsplanen också belysa.
Nödvattenplaner bör kunna vara klara tidigare
Åtgärden om kommunala nödvattenplaner och åtgärden om en övergripande
strategi för kommunal nödvattenplanering bör byta plats i tabellen på sidan 10.
De kommunala planerna bör bygga på den övergripande strategin.
Om Länsstyrelsens övergripande strategi kan vara färdig till år 2020 borde
åtgärden om kommunala nödvattenplaner kunna vara genomförd tidigare än
2026.

Del 2 Förutsättningar och underlag
Hur många abonnenter kan få vatten vid långt driftavbrott?
I avsnitt 9.1.1 Leveransavbrott i Görvälns vattenverk hänger inte karta och text
ihop för Upplands-Bro. Kartan på sidan 22 visar Upplands-Bro i färgen gul,
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som innebär 80 % försörjning, medan texten anger att Upplands-Bro blir helt
utan vatten vid en månads driftavbrott. Vad är rätt?
Det vore också intressant att ta reda på hur stor andel av brukarna som kan få
vatten under ett långt driftavbrott om man i ett sådant läge lyckas minska
vattenkonsumtionen. Se även våra synpunkter ovan om minskad
vattenförbrukning.
Var ökar investeringsbehoven mest?
I avsnitt 10.2.1 Var ökar vattenbehovet mest? på sidan 29 redovisas länets
befolkningsutveckling översiktligt fram till år 2050. I texten hänvisas bland
annat till kartorna på sidorna 30–31, vilka visar befolkningsökning för
kommunerna i förhållande till länets ökning. Det blir missvisande för mindre
kommuner som ökar mycket. Upplands-Bro förväntas till exempel kunna öka
sin befolkning fram till 2050 med över 70 procent, vilket inte går att utläsa i
kartorna. En kommun som växer snabbt har stora investeringsbehov, och
genom att visa kommunernas befolkningsökning i förhållande till sin egen
folkmängd så blir det tydligare var de största investeringsbehoven finns.

Övriga synpunkter
Åtgärdssymbolerna i marginalen i dokumentet är bra, men det är lite otydligt
vilken åtgärd som åsyftas. Genom att till exempel lägga till nummer för
åtgärderna blir det lättare att gå tillbaka till åtgärdslistan och titta.
Noterna i dokumentet behöver gås igenom. Vissa hänvisningar går inte att följa
och hänvisning saknas ibland, till exempel under tabell 5 på sidan 37.
UPPLANDS-BRO KOMMUN

Camilla Janson
Kommunstyrelsens ordförande

Maria Johansson
Kommundirektör
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Datum

Beteckning
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500-22400-2016

Enligt sändlista

Remiss av förslag till regional
vattenförsörjningsplan för Stockholms län
Nu finns det för första gången ett förslag till en regional vattenförsörjningsplan för
Stockholms län med syfte att säkra den långsiktiga dricksvattenförsörjningen. Vi
ser nu fram emot att få era synpunkter.
I Stockholms län är en majoritet av invånarna beroende av Mälaren för sitt
dricksvatten. Vattenförsörjningen fungerar för det mesta väl men flera frågor
behöver lösas för att alla som bor och verkar i länet säkert ska kunna få
dricksvatten, nu och i framtiden. Vattenförsörjningen behöver bli mer robust för
att klara exempelvis driftsavbrott, men även för att kunna möta behoven från
tillkommande invånare och verksamheter. De beslut om nybyggnad av bostäder
som redan fattats i kommunerna innebär att nödvändiga åtgärder och investeringar
för att säkra dricksvattenförsörjningen behöver genomföras. Med ett genomtänkt
regionalt samarbete kan detta klaras.
Politisk förankring är avgörande för att den regionala vattenförsörjningsplanen
ska få genomslag i det regionala samarbetet med vattenförsörjning. Det är därför
önskvärt att länets aktörer med ansvar för dricksvattenförsörjningen ställer sig
bakom planen när den är fastställd. Vattenförsörjningsplanen är indelad i två
delar. Del 1 utgör kärnan och är den del som ligger till grund för parternas
ställningstagande och fortsatta arbete. Del 2 är en fördjupning och bakgrund.
Den regionala vattenförsörjningsplanen har tagits fram i ett samarbete mellan
Länsstyrelsen, Stockholms Läns landsting och Storsthlm. Samarbete och samråd
har även skett med regionens större vattenproducenter och länets kommuner.
Planen är en del av den regionala utvecklingsplaneringen och ett viktigt
komplement till RUFS 2050. Länsstyrelsen ansvarar för projektledning och
omhändertagande av remissen.
Under arbetets gång har möten hållits med bland annat alla länets kommuner. En
större workshop har även genomförts i syfte att fånga upp viktiga frågor att
behandla i planen.
Myndigheter, kommuner, vattenproducenter, intresseorganisationer med flera
bereds härmed möjlighet att yttra sig över förslaget till regional
vattenförsörjningsplan.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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MISSIV
Datum

Beteckning

2017-11-10

500-22400-2016

Yttrande över bifogat förslag till regional vattenförsörjningsplan ska ha
inkommit till Länsstyrelsen senast torsdagen den 15 mars 2018.
Skicka det skriftliga yttrandet till:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 220 67
104 22 STOCKHOLM
eller med e-post till stockholm@lansstyrelsen.se
Ange aktuellt diarienummer (se i missivets övre högra hörn) i yttrandet.
Förslaget till regional vattenförsörjningsplan finns även på:
www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Åsa Ryding
T f. Landshövding

Ärende 10

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

2018-02-21

Vår beteckning

KS 17/0383

1 (3)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till Godsstrategi för
Stockholmsregionen
Förslag till beslut
1

Kommunen svarar på remissen av förslag till Godsstrategi för
Stockholmsregionen enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag den 21
februari 2018.
2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Landstingets Tillväxt- och regionplaneförvaltning har tagit fram ett förslag till
godsstrategi för Stockholmsregionen. Godsstrategin ska bidra till att nå målen i
den regionala utvecklingsplanen i Stockholmsregionen, RUFS 2050. Syftet är
att nå en regional samsyn om de viktigaste regionala utmaningarna med de
ökade godstransporterna och hur regionens aktörer tillsammans ska hantera
dessa. Det är en stor samhällsutmaning att möta det ökade behovet av
transporter samtidigt som det gäller att minimera trängseln, öka
framkomligheten i transportsystemet och nå klimatmålet om ett fossilfritt
transportsystem till 2050.
Den regionala godsstrategin ska bli vägledande för länets kommuner och andra
aktörer i regionen.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till svar på remissen den
21 februari 2018.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2018



Tillväxt- och regionplaneförvaltningens brev om remissen, december
2017



Tillväxt- och regionplaneförvaltningens förslag till Godsstrategi för
Stockholmsregionen, remisshandling 21 december 2017–2 mars 2018

Ärendet
Landstingets Tillväxt- och regionplaneförvaltning har tagit fram ett förslag till
godsstrategi för Stockholmsregionen. Arbetet med att ta fram förslaget har
skett genom ett brett och aktivt deltagande från länets aktörer.
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Stockholmsregionen växer och därmed ökar även godstransporterna. Ökning
väntas ske av både konsumtionsvaror och transporter i samband med bland
annat ett ökat byggande och infrastrukturprojekt. Det är en stor
samhällsutmaning att möta det ökade behovet av transporter samtidigt som det
gäller att minimera trängseln, öka framkomligheten i transportsystemet och nå
klimatmålet om ett fossilfritt transportsystem till 2050.
Godsstrategin ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen i
Stockholmsregionen, RUFS 2050. Syftet är att nå en regional samsyn om de
viktigaste regionala utmaningarna med de ökade godstransporterna och hur
regionens aktörer tillsammans ska hantera dessa.
Den regionala godsstrategin ska bli vägledande för länets kommuner och andra
aktörer i regionen.
I remissen ställer Tillväxt- och regionplaneförvaltningen några frågor som de
gärna vill ha svar på:
•
•
•
•

Saknas utmaningar för godstransporter?
Är de tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i
Stockholms län lämpliga?
Saknas insatser inom handlingsområdena?
Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförandet?

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 7 december 2017
att skicka förslaget till godsstrategi på remiss under tiden 21 december 2017–
2 mars 2018. Vi har dock fått förlängd remisstid så att vi kan ta upp ärendet
med omedelbar justering på Kommunstyrelsens möte den 7 mars 2018.
Tillväxt- och regionplanenämnden planerar att besluta om godsstrategin i juni
2018.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till svar på remissen den
21 februari 2018.
Remisshandlingarna finns på den särskilda webbplatsen för den regionala
utvecklingsplanen RUFS, www.rufs.se.

Barnperspektiv
Svaret på remissen av den regionala godsstrategin har inga särskilda
konsekvenser för just barnen.
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Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Karin Svalfors
Samhällsplanerare

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till remissvar den 21 februari 2018
2. Tillväxt- och regionplaneförvaltningens brev om remissen, december 2017
Beslut sänds till
 Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplanenämnden
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Karin Svalfors
Samhällsplanerare
08-581 691 94
karin.svalfors@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-02-21

KS 17/0383

TRN 2017-0055

Stockholms läns landsting
Tillväxt- och regionplanenämnden

Yttrande över förslag till Godsstrategi för
Stockholmsregionen
Upplands-Bro kommun har tagit del av förslaget till godsstrategi för
Stockholmsregionen. Det är bra om en regional samsyn kan nås om de
regionala utmaningarna med de ökade godstransporterna och hur dessa bör
hanteras. Det är därför positivt att en regional godsstrategi tas fram. Samtidigt
är det inte helt självklart hur godsstrategin blir vägledande i praktiken, i den
konkreta planeringssituationen.
Vi håller med om att en attraktiv region behöver erbjuda ett transportsystem för
gods som är hållbart, tillgängligt och resurseffektivt. Vi håller också med om
att regionens aktörer behöver samverka för att klara att möta det ökade behovet
av transporter samtidigt som det gäller att minimera trängseln, öka
framkomligheten i transportsystemet och nå klimatmålet om ett fossilfritt
transportsystem.
Förutom de utmaningar som redovisas i strategin, vill vi även lyfta
logistikverksamheterna som företag och arbetsplatser. Vi konstaterar att
logistik- och distributionsverksamheter också är stora och viktiga arbetsplatser,
med personal som behöver ta sig till och från arbetet. När dessa verksamheter
etableras i nya eller växande områden är det därför viktigt att infrastrukturen
fungerar för såväl själva godstrafiken som för persontrafik. Det är också viktigt
att kollektivtrafiken hänger med i samband med etableringen av
verksamheterna. Detta för att från början sätta hållbara resmönster, där
personal kan ta sig till och från arbetet med kollektivtrafik. Av erfarenhet vet vi
att detta är en utmaning. Det är en utmaning att få till allt i praktiken. För detta
krävs samverkan mellan olika aktörer.

UBK1000, v1.1, 2017-03-16

UPPLANDS-BRO KOMMUN

Camilla Janson
Kommunstyrelsens ordförande

Maria Johansson
Kommundirektör

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

Stockholm, december 2017

Vi behöver era inspel om förslaget
till godsstrategi för Stockholmsregionen
Stockholms län är Sveriges största konsumtionsmarknad. Individers och företags val
och mönster förändras i snabb takt, vilket påtagligt har förändrat godshanteringens förutsättningar. Stockholmsregionen växer och därmed ökar även godstransporterna. Det är en
stor samhällsutmaning att möta det ökade behovet av transporter samtidigt som det gäller
att minimera trängseln, öka framkomligheten i transportsystemet och nå klimatmålet om
ett fossilfritt transportsystem till 2050.
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 7 december 2017 att skicka
förslaget på remiss under perioden 21 december–2 mars 2018. Tillväxt- och region
planenämnden beslutar om godsstrategin i juni 2018. Till dess behöver vi era inspel för
att kvalitetssäkra förslagets innehåll, samt för att diskutera hur vi behöver arbeta för att
uppnå regionens mål. I utskicket ingår, förutom förslaget, även en förteckning över de
aktörer som får remissen.
Den regionala godsstrategin för Stockholms län är vägledande för regionens aktörer i
regionen. Godsstrategin ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS 2050.
Frågor vi gärna vill ha era svar på:
• Saknas utmaningar för godstransporter?
• Är de tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i Stockholms län
lämpliga?
• Saknas insatser inom de sju handlingsområdena?
• Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförandet?
Remissvar

Välkommen att skicka in synpunkter på förslaget. Synpunkterna skickas elektroniskt till
registrator.trf@sll.se både i word- och pdf-format. Ange diarienummer TRN 2017-0055.
Synpunkterna ska vara Stockholms läns landsting tillhanda senast den 2 mars 2018.
Remissvaren kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse.
Mer information finns på www.rufs.se. Där hittar du även kontaktuppgifter till de som
arbetat med att ta fram förslaget.

Med vänliga hälsningar
Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Stockholms läns landsting

Ärende 11
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Datum

2018-02-20

Ulla Kujala
Tillväxtkontoret/PLEX

Vår beteckning

KS 18/0076
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

ulla.kujala@upplands-bro.se

Ny timtaxa för kart- och mätverksamhet
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet för Kommunfullmäktige för beslut
enligt följande:
1. Ny timavgift för kart- och mätverksamhet som debiteras enligt planoch bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 2 april 2018.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontoret har sett över timavgiften i Plan- och bygglovtaxa
2011 inklusive kart- och mättaxa för den verksamhet som drivs inom kart- och
mät. Verksamheten timdebiterar både interna och externa mätuppdrag enligt
tabell 2 i taxan, till exempel uppdrag åt Lantmäteriet, byggföretag,
markentreprenörer, kommunens Tekniska avdelning och Bygglov med flera.
Timtaxan är 840 kr för närvarande. Kostnader för både löner och andra poster
som påverkar taxan har ökat sedan timtaxan i den nu gällande taxan beräknades
inför beslut 2011. Ny timavgift har beräknats till 1 190 kr enligt Sveriges
Kommuner och Landstings mall för beräkning av handläggningskostnad för
kommunala taxor. Den består av verksamhetsområdets genomsnittliga
lönekostnader, verksamhetsspecifika gemensamma kostnader, s.k. overheadkostnader. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att den nya timavgiften ska gälla
från och med den 2 april 2018.
Ärendet har lämnats in för behandling vid Tekniska nämndens sammanträde
den 26 februari 2018.

Beslutsunderlag
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Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2018
Tekniska nämndens protokoll den 26 februari 2018
Plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, antagen av
Kommunfullmäktige 16 juni 2011
Sveriges Kommuner och Landstings mall för beräkning av
handläggningskostnad för kommunala taxor 2015

Ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har sett över timavgiften i Plan- och bygglovtaxa
2011 inklusive kart- och mättaxa för den verksamhet som drivs inom kart- och
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2018-01-10

Vår beteckning

Click here to enter
text.

mät. För namngivna kart- och mätuppdrag gäller tabellerna 23–24 och 26–28 i
taxan. Dessa avser nybyggnadskartor, utstakningar, lägeskontroller nyttjande
av digital geografisk information och tillfälliga mätpunkter. Dessa avgifter
beräknas fram som en funktion av gällande prisbasbelopp (mPBB) och
ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som
handläggningen av respektive ärendetyp kräver.
För övriga kart- och mätuppdrag tas avgift ut genom tidsersättning enligt
fastställd timavgift i tabell 2 i taxan. Det kan gälla både interna och externa
mätuppdrag. Till exempel uppdrag åt Lantmäteriet avseende kommunala
förrättningsförberedelser enligt särskilt avtal. Andra externa uppdrag kan vara
mätningar för till exempel byggföretag, och markentreprenörer. Interna
uppdrag kan vara olika typer av projekteringsmätningar för Tekniska
avdelningen, mätningar i tillsynsärenden hos Bygglov, mätningar i samband
med bildandet av naturreservat med mera.
Timtaxan är 840 kr för närvarande. Kostnader för både löner och andra poster
som påverkar taxan har ökat sedan timtaxan i den nu gällande taxan beräknades
inför beslut 2011. Ny timavgift har beräknats till 1 190 kr enligt SKL:s
(Sveriges Kommuner och Landsting) mall för beräkning av
handläggningskostnad för kommunala taxor. Den består av
verksamhetsområdets genomsnittliga lönekostnader, verksamhetsspecifika
gemensamma kostnader, s.k. overhead-kostnader. Samhällsbyggnadskontoret
föreslår att den nya timavgiften ska gälla från och med den 2 april 2018.
Kommunen har från och med 1 januari 2018 tecknat nytt avtal med
Lantmäteriet gällande förrättningsförberedelse (KFF-avtal). Avtalet innebär att
kommunen nu ansvarar för tekniska arbeten inom hela kommunen vilket i sig
innebär fler uppdrag i landsbygden.
Den föreslagna timtaxan på 1 190 kr för kart- och mätverksamhet gäller sedan
den 1 januari 2017 för kommunens plan- och exploateringsverksamhet enligt
plan- och bygglagen. Ärendet behandlades i Kommunstyrelsen innan slutligt
beslut i Kommunfullmäktige. Då kart- och mätverksamhet går under Tekniska
nämndens ansvar bör beslut om timavgift gå via Tekniska nämnden och vidare
Kommunstyrelsen för beslut i Kommunfullmäktige.
För jämförelse kan nämnas att motsvarande timavgift är:





1 000 kr i Sigtuna
1 250 kr i Järfälla
1 120 och 1 434 kr i Upplands Väsby för fältarbete av en respektive två
personer
1 073 och 1 819 kr i Haninge för fältarbete av en respektive två personer

Barnperspektiv

Beslutet är taget med hänsyn till barnens bästa.
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Datum

2018-01-10

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ulla Kujala
Utredare

Vår beteckning

Click here to enter
text.
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Kommunledningskontoret
Datum

2018-02-20

Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Vår beteckning

KS 18/0021

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Verksamhetsberättelse 2017 för
Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunledningskontorets och Samhällsbyggnadskontorets förslag till
verksamhetsberättelse 2017 för Kommunstyrelsen daterad den 20
februari 2018 godkänns.
2. Kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt
ombudgeteras till 2018.

Sammanfattning

Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
Årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver
verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade
medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3
kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige
delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen visar ett samlat överskott jämfört
med budget på 54,7 mnkr. I resultatet ingår intäkter vid försäljning av
tomträtter med 5 mnkr och exploateringsintäkter med 44,9 mnkr.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2018.



Förslag till verksamhetsberättelse 2016 för Kommunstyrelsen den 20
februari

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas
årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver
verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade
medel.
Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 §
Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat
till nämnderna.

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

Datum

2018-02-20

Vår beteckning

KS 18/0021

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag
till verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen visar ett överskott på 54,7 mnkr jämfört med budget.
Försäljning av tomträtter genererar ett överskott på 2 mnkr,
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 14,2 mnkr.
Samhällsbyggnadskontoret verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar ett
överskott på 38,4 mnkr. Då ingår exploateringsintäkter med 44,9 mnkr.
Av kommunledningskontorets överskott står Vuxenutbildningen för 6,2 mnkr.
Arbetsmarknadsenheten redovisar ett mindre överskott på 0,6 mnkr I övrigt
redovisar staberna överskott, till största del beroende på vakanser lägre
personalkostnader när medarbetare slutat och innan nya har börjat.
Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett sammantaget ett överskott på
38,4 mnkr. Överskottet beror på försäljning av tomter samt överskott från
försäljning av tomträtter.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.

Maria Johansson

Mathias Rantanen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Verksamhetsberättelse 2017 för Kommunstyrelsen
Beslut sänds till
 Revisorerna

2 (2)
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Upplands-Bro är Kommunen som ger plats. Vi är en av landets mest expansiva
kommuner. Det ställer krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter,
kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen med mera. Kommunstyrelsen
ansvar i detta är att ge leverans av hög kvalitet, strategisk och långsiktig planering,
utveckling, kommunikation samt en fördjupad service på alla områden.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst,
arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och
finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk
planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och
områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och
exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan,
exploatering, strategisk planering, natur- och vattenvård, tomträtter och arrenden.

1.3 Verksamheten i siffror
2017

2016

2015

Nämndens nettokostnader

117 058

142 748

107 903

Nämndens budgetavvikelse

54 702

15 078

3 848

-varav försäljning tomträtter

2 044

5 035

4 400

44 898

5 750

6 001

Antal månadsavlönade personer

210

187,6

96

Varav antal tillsvidareanställda personer

167

153,6

82

därav Kommunledningskontoret

146

133,6

66

21

20

16

-varav jämförelsestörande exploateringsintäkter

därav Samhällsbyggnadskontoret

Under 2015 flyttades 21 tjänster till Tekniska nämnden. Från 2016 ingår Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen i
Kommunledningskontoret, vilket förklarar ökningen av årsarbetare mellan 2015 och 2016.

1.4 Viktiga händelser under året
Utvecklingen i regionen påverkar Upplands-Bro kommun som fortsätter att växa och vi
ser en ökad efterfrågan på både bostäder och verksamhetslokaler. Intresset att bygga i
kommunen är fortsatt stort men det är en utmaning att kunna tillhandahålla kommunal
mark baserat på efterfrågan. Angeläget är också att kunna planera för nya
verksamhetsområden för att möjliggöra utveckling för kommunens lokala företagare.
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Den utveckling som vi ser har också påverkat verksamheten och antalet pågående planoch genomförandeprojekt har successivt ökat med en kraftig förväntad ökning i
bostadsbyggandet framöver.
Antal politiska beslut som resulterar i att en detaljplan går in i nästa steg i planprocessen
är fortsatt hög. Under året har ett 20-tal beslut tagits.
Trygghet och säkerhet


Trygghet och säkerhet har varit i ett fortsatt fokus. Under året har nya tjänster
som trygghetsvärdar inrättats, förstärkta väktarinsatser och fördjupat samarbetet
med Fryshuset och polisen varit prioriterade.



Trygghetsinventering i Bro genomfördes i början av september som renderade i
ett antal åtgärds- och förbättringspunkter. En stor del av punkterna har åtgärdats
eller är under åtgärdande.



Medborgarvärd har anställts i kontaktcenter.



Polisen är sedan hösten samlokaliserad med kontaktpunkt i kommunens
kontaktcenter, där de omväxlande tar emot i Kungsängen och Bro under
tisdagar.
 Arbete med att öka medvetenheten rörande det egna ansvaret vid kriser
 Projekt för att säkerställa informationssäkerhet och gemensamma rutiner för
informationshantering
 Två fullsatta seminarier om säkerhet och trygghet genomfördes i Almedalen
tillsammans med Attunda räddningstjänst
 GDPR och informationssäkerhet, förberedelser i form av utbildning och
kartläggning inför att det nya dataskyddsdirektivet införlivas i svensk
lagstiftning i maj 2018
Demokrati och delaktighet







Genomfört en demokratidag med närmare 500 elever
Genomfört en tillgänglighetsdag där anställda fått möjlighet att uppleva hur det
är att vara funktionshindrad
Cirka 1700 välkomstbrev skickades ut i våras till kommunens nyinflyttade
Två medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare genomfördes under
våren
Kungsfesten genomfördes i maj och cirka 2500 besökare roade sig i
Kungsängens centrum
I somras lanserade kommunen en ny hemsida. Design och struktur är ny och
även innehållet har fått en översyn. Språket har delvis förenklats och gammal
information har rensats bort.

Tillväxt och näringsliv





Fördjupad översiktsplan (FÖP) för landsbygden har antagits
Detaljplanen för Ringvägen del 2 vann laga kraft
Detaljplanen för äldreboende på Lillsjö badväg vann laga kraft och byggnation
pågår
Detaljplanen för Ringvägen etapp 2 vann laga kraft och planering och
samordning mellan de olika byggherrarna, kommunen och boende startades upp.
Planerad inflyttning 2018/2019 i de första lägenheterna
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Detaljplanen för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1 vann laga kraft under året. Den
innehåller förutom bostäder, även handel, torg, skola, förskolor och idrottshall.
Detaljerade tekniska undersökningar av mark, projektering, fastighetsbildning är
påbörjat. Beräknad byggstart under 2019
Detaljplanen för Tegelhagen har antagits
Arbetet med att bygga området i Norrboda-Brunna med både bostäder och
handel samt nya tillfartsvägar har fortsatt under året
Ett arbete med att ta fram en övergripande markstrategi inleddes under året och
förväntas kunna beslutas politiskt under 2018
Områden i Brunna logistikområde slutbesiktades och lämnades över till
driftorganisationen på Tekniska avdelningen
Finplanering av vägar och allmän platsmark i bostadsområdena
Kockbacka/Österhagen/Rosenängarna har påbörjats och slutförs under 2018
Det tyska bolaget Zalando offentliggjorde beslutet att bygga ett 30 000
kvadratmeter stort centrallager i Brunna, som öppnar fullt ut våren 2018 och
planerar att sysselsätta närmare 500 anställda

Utbildning, sysselsättning och integration












Ny statlig satsning på yrkesvuxenutbildningen har inneburit utmaningar, men
samtidigt att många olika typer av yrkesinriktad vuxenutbildning har kunnat
erbjudas
Kompetensutveckling av personalen inom vuxenutbildningen för att möta
förändrad målgrupp, kortutbildade samt studerande med studiehinder som t.ex
ADHD, läs- och skrivsvårigheter, Aspbergers
Samarbetsavtal med Arbetsförmedling kring Extratjänster och Trainee jobb
resulterade i att 23 personer anställdes inom extratjänster under året inom vård,
omsorg, barnomsorg samt medborgarvärdar i våra kontaktcenter. Tre personer
anställdes inom Trainee som är en kombination av studier och arbete. Under året
anställdes 13 personer i Åter i arbete-verksamheten som är en riktad verksamhet
kopplad till socialtjänsten.
Sportcamp ny aktivitet för ungdomar under sommarlovet med totalt 1616 antal
besök
451 ferieungdomar har arbetat inom kommunens egna verksamheter, fördelat på
48 olika arbetsplatser. Bland annat har de hjälpt till i äldreomsorgen och
förskoleverksamheten, arbetat med lokalunderhåll för skolor och förskolor,
tillgänglighetsinventering av kommunens lokaler med syfte att öka
förutsättningarna för att förbättra tillgängligheten i kommunens lokaler. De har
även arbetat med markvård och städning av grönytor, kultur- och dansprojekt,
kioskverksamhet, aktivitetsledare för Upplands-Bro Sportscamp samt arbetat
hos Läkarmissionen, Fryshuset och Nyfiket
Daglig Verksamhet arrangerade omsorgsspelen, en friidrottsdag, för tredje året.
En tredubbling av antalet deltagare då fler kommuner anmält sig
Invigning av Cafe 4:an vid Kungsgårdens äldreboende skedde i augusti där
daglig verksamhet säljer lunch och fika för den som vill äta gemensamt med
andra
Ungdomscoach för det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) har anställts och
fortsätter arbetet med kartläggning av ungdomar som inte slutfört
gymnasieutbildning, studerar eller arbetar
Inom Svenska för invandrare (SFI) är huvudfokus på egenförsörjning och
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yrkesspecifik språkutbildning. Vuxenutbildningen som ansvarar för SFI erbjuder
därför flexibla tider för deltagare att slutföra sina studier även om de får arbete
under tiden
Samverkan inom NAV:et, Näringsliv, Arbetsmarknad och Vuxenutbildning
fortsätter att utvecklas, med fokus att få fler i egen försörjning.
SFI-utbildningen har också anpassats till yrkesspecifika språkinriktningar, med
fokus på den lokala arbetsmarknadens behov i Upplands-Bro. Det har inneburit
inriktning inom lager och logistik och vård och omsorg där ett ökat
personalbehov finns

Hållbar utveckling






Kommunen utmärkte sig i Naturvårdsverkets årliga enkät om friluftsliv i syfte
att bland annat främja barn och ungas utevistelse i naturen. Kommunen hamnade
på andra plats i länet
Kommunfullmäktiges beslut om att inrätta naturreservatet Lillsjön-Örnässjön
vann laga kraft
Webbutbildning i miljöledning för alla anställda har lanserats, utbildningen ska
vara genomförd under året
Utbyggnaden av E.on:s kraftvärmeverk i Högbytorp har påbörjats med
efterföljande fjärrvärmeledning samt ny trafikanslutning från väg 269
Daglig Verksamhet inlett samarbete med kommunens förskolor och
miljöavdelning – "Projekt Återbruka". Återvinna material som används till
skolarbete.

1.5 Omvärld och framtid
Tillväxt - Trygghet - Integration
Kommunens läge och vår dragningskraft ger goda förutsättningar för en fortsatt stark
tillväxt. Det ställer krav på utveckling av kommunens verksamheter, utökad och
fördjupad kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen samt strategisk och
långsiktig planering inom alla områden. Det betyder att vi behöver prioritera och
utveckla vårt arbete med att:


planera för och bidra till en utveckling som är socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar



ett tillräckligt brett statistiskt underlag för att kunna genomföra träffsäkra
analyser och prognoser



ta fram nya detaljplaner utifrån en gemensam prioritering i kommunen



tidigt planera för den framtida driften och underhållet av nya etableringar och
verksamheter



resursplanera utifrån takten och omfattning som nya detaljplaner arbetas fram,
beslutas och vinner laga kraft

Kommunen har flera roller inom området trygghet och säkerhet. Förändringar i polisens
och räddningstjänstens organisationer och arbetssätt ställer höga krav på kommunen.
Det handlar om att arbeta brett med säkerhets- och trygghetsfrågor för en säkrare och
tryggare miljö för alla som bor, verkar eller vistas i vår kommun.
Under 2018 har kommunen bildat en ny avdelning under Kommunledningskontoret,
Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2017
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säkerhets- och trygghetsavdelningen med säkerhetschefen som chef. Syftet är att möta
ökade myndighetskrav och öka samverkan - både internt och externt.
Integration och mottagning av nyanlända är fortsatt en utmaning för kommunen. Det
handlar om att stötta individerna i deras etablering så att de blir inkluderade och delaktiga
i samhället. Framgången handlar om tillgång till språk, arbete, utbildning och kontakter.
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2

Mål och resultat

I det här avsnittetredovisasnämndensmåluppfyllelseför 2017.Måluppfyllelsen
bedömsgenom resultatetav framtagnaindikatorer.För de indikatorerdär man i
nämndbudgeten
beslutatom ett målvärdebedömsmåluppfyllelsenutifrån detta,för de
sominte har ett målvärderedovisastrend,det vill sägaförbättring/försämringjämfört
medtidigareår.
Målet uppfyllt:
Målet delvis uppfyllt:
Målet ej uppfyllt:

Övergripande mål:
2.1 En kommun för alla
Vi ger Upplands-Bro-bornaen nyckelroll i utvecklandetav sin kommun.Jämställdhets
-,
integrations- och mångfaldsarbetet
skastärkaden demokratiskaprocessen.

Nämndmål:
2.1.1 Väl fungerande kommunikationer till, från och inom kommunen

Kommentar

Upplands-Bro arbetarför att erbjudagodamöjlighetertill arbetspendlinginom
kommunenoch till och från andradelar av Mälardalsregionen.
Väl fungerande
kommunikationerär viktigt för kommunensattraktivitet och tillväxt. Genomen
regelbundendialog med andraaktörer,bådei den kommunalaorganisationenoch
externt,bidrar vi till att kommunenskollektivtrafik och kommunikationerfortsätteratt
utvecklas.
Utveckling och dialog med trafikförvaltningen(SLL) och trafikverket med flera pågår
kontinuerligtoch regelbundet.

Nämndmål:
2.1.2 Medborgardialog ska vara en naturlig del av beslutsprocessen

Kommentar

Medborgardialoghar skettunderåreti projekt kopplat till infrastrukturutbyggnad
och i
forma av en demokratidagmed ungdomarundervåren.Ett antal av ungdomarnas
förslaghar genomförtsunderåret.Bland annathar samarbetemed Mattecentrum
utvecklats.
Demokratidagenleddetill att ett antalförslagfrån ungdomsdialogen
inarbetadesi
budget2018.Dialogenmed ungdomarkommeratt fördjupas2018.
Dialogenrörandeden fysiskautemiljön resulteradebland annati projektetmed densista
etappenav ombyggnadenav Kungsängenscentrum.
Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2017
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Medborgardialogerhar skett rörandeframtagandetav medborgarlöften.
Dialogerinom planprocessen,
här finns en möjlighet till att vidareutveckladessainom
ramenför samhällsbyggnadsprocessen.
Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

Medborgardialogprojekt som
genomförts eller initierats under
året

3

3

Delaktighetsindex, Kommunens
Kvalitet I Korthet (KKIK)

89

Nämndmål:
2.1.3 Trygghetsarbetet ska utvecklas

Kommentar

Utvecklingenav kommunenstrygghetsarbete
har varit ett av de viktigaste
fokusområdenaunder2017.
Någraav de viktigasteåtgärderna2017 är:
Trygghetsvärdarhar anställtsför att öka synlighetoch relationsskapande
åtgärderi bådeBro och Kungsängen
En hållbarhetsstrateg
har anställtsför att bland annatutarbetaen långsiktigplan
för kommunenvad gäller ett socialthållbartoch tryggt samhälle.
SamarbetetmedPolisenhar fördjupatsgenommer regelbundnaoch
strukturerademötesformer.Polisenhar ocksåökat sin närvaroi Bro och
Kungsängengenomsamordningmed kommunensverksamheti Kommunhuset
och Brohuset.
Grannstödsbilenhar haft utökadverksamhetunderperioder2017.
SamverkanmedFryshusethar utvecklatsoch målgruppenhar underåretslutfört
Fryshusetsutbildning och tagit ett viktigt stegi den fortsattaplaneringen.
Fryshusetkommerävenatt öppnaupp f ör att startaen ytterligare
ungdomsgrupp.
Medborgarvärdhar anställtsi kontaktcenter.
Utökadeväktarinsatseri Bro Centrumi samarbetemed Upplands-Brohus
Genomfördainsatseri enlighetmed samverkansöverenskommelsen,
bland annat
flera insatserför att öka synligheten
Trygghetsvandringmed trygghetsinventeringgenomförd.Åtgärderfrån denna
har börjat genomföras.
Medborgarlöften för 2017 tillsammansmed polisenhar fullföljts och nytt
medborgarlöfteför 2018har beslutats.
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Nämndmål:
2.1.4 Information från kommunen ska vara lättillgänglig och anpassad efter
kundernas behov

Kommentar

En ny roll inrättadesi Kontaktcenter,medborgarvärd,som ett ytterligarestegatt vara
tillgänglig för vårainvånaremed andraspråksom arabiskaoch kurdiska.
Medborgarvärdenmöterupp besökarevid receptionenoch hjälpertill med frågor och
översättningar.
I somraslanseradekommunenen ny webbplats.Designoch strukturär ny och även
innehållethar fått en översyn.Språkethar delvis förenklatsoch överflödig information
har städatsbort. Hemsidanär responsivoch nåsvia mobil och andraenheter.
Projekthemsidornauppdaterasregelbundet.Arbetefortlöper medatt göra sidornamer
lättlästa och tillgängliga.
Indikatorer
Tillgänglighet
Webbinformation % av
maxpoäng, Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKiK)

Utfall 2017

Utfall 2016

76%

70%

72

Nämndmål:
2.1.5 Integrationsarbetet ska fokusera på att stötta individerna i deras
etablering och integration så att de blir inkluderade och delaktiga i
samhället

Kommentar

Kommunstyrelsenintegrationsverksamhet
har varit fokuseradkring
integrationssamordnarens
arbetevia verksamheteni Nyfiket i Bro. Samordnarenhar
ävenfungeratsom projektledareoch i dettavarit arbetsledareför integrationsstödjarna.
Verksamhetenhar genomfört en del projekt, kort sammanfattningav dessa:
Kvinnoprojektet: ett projekt riktat mot nyanländaoch språksvagakvinnor med
integrationsbehov.
Syftet är att skapaett sammanhang
för dessakvinnor samt
utökaderasnätverk,utbilda och framförallt förstärkaderassjälvkänslaoch
trygghet.
Simprojekt: ett projekt riktat mot nyanländaoch språksvagasom saknar
simkunnighet.Genomförtsi samarbetemedkommunenssimhall.
Upplands-Brovän: ett projekt med syfte att underlättakontaktoch relationer
mellannyanländaoch mer etableradeinvånarei kommunen.Genomförsi
samarbetemed Upplands-Bro volontärerna.
Cykelprojekt:ett projekt riktat mot vuxna som är intresserade
av att lära sig att
cykla. Projektetgenomförsi samarbetemed Upplands-Brovolontärernaoch
Cykelfrämjandetsom har utformatsärskildametoderför att lära vuxna att cykla.
Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2017
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Språkcafé: språkcafét drivs tillsammans Upplands-Bro volontärerna. Språkcafét
hålls en gång varannan vecka.
Workshops: workshops med olika inriktningar med syfte att informera om
specifika områden. Hur söker man ett arbete? Hur söker man en bostad?

Exempel på samarbeten







Upplands-Brovolontärer
Lokala näringslivet kring jobb och praktik
Lokala föreningslivet
Arbetsförmedlingen
Familjesamverkan (Öppna förskolan, BVC, Solängens stöd och behandling,
BMM).
SFI

Fritidssysselsättningar
Inom en vecka efter mottagandet sker kartläggning av individernas fritidsintressen.
Därefter tas kontakt med lämplig förening för att matcha individ och förening.
Integrationsstödjare erbjuder sig att följa med vid första tillfället (introduktionen).
Överenskommelser finns med olika föreningar kring betalning av medlems och
deltagaravgift. De flesta föreningar går med på delbetalning.
Jobb och praktik
Överenskommelse finns med Arbetsförmedling kring arbete och praktik för nyanlända.
Integrationsstödjare fungerar som komplement till Arbetsförmedlingens egna insatser.
Med hjälp av integrationsstödjarnas nätverk lokalt i kommunen kommer det ständigt
erbjudanden om praktikplatser och arbetstillfällen lämpade för nyanlända.
Integrationsstödjare fungerar då som en länk mellan arbetsgivare, nyanlända och
Arbetsförmedlingen.
Arbetsgivare drar oftast nytta av de olika arbetsformer som finns anpassade för
nyanlända, framförallt nystartsjobb och instegsjobb.
Café Nyfiket
Integrationsstödjarna har sin mottagning i Brohuset i Bro. I byggnaden finns även en
simhall, ett bibliotek samt kommunens Kontaktcenter.
Mottagningen är öppen för målgrupperna som har möjlighet att besöka mottagningen
för att ställa frågor, få hjälp med blanketter, få vägledning samt få hjälp med olika
ärenden.
Mottagningen är öppen måndag, onsdag och torsdag 10:00-16:00, tisdagar 10:00-20:00
samt fredagar 10:00-15:00. Under dessa tider är mottagningen bemannad av den
integrationsstödjaren som inte befinner sig på fältet.
Förutom drop-in mottagningen finns även möjligheten att boka mötestider med någon
av integrationsstödjarna beroende på ärendets omfattning.
Nyfiket består även av ett café som drivs av nyanlända kvinnor under arbetsledning av
integrationsstödjarna. Kvinnorna som driver cafét kommer från de olika projekt som
integrationsstödjarna håller i. Tanken är att arbetet på cafét ska vara en språngbräda
inför framtida anställningar. Under sin tid på Nyfiket ska kvinnorna lära sig hur det är
att jobba i Sverige.
Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2017
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I och med sitt centralalägei Bro fungerarNyfiket som en mötesplatsför alla
kommunensinvånare. Här möts bådeetableradeinvånaresamtde som är nya i
kommunen.

Nämndmål:
2.1.6 Den dagliga verksamheten ska utvecklas för att tillgodose samtliga
brukares behov
Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

Utbudet av kommunens dagliga
verksamhet ska öka

Kommentar
Antalet platserinom Daglig Verksamhethar underåretutökats.En ny arbetsplatshar
öppnats,Café4:an,i Kungsängensom invigdesi aug.Verksamhetenhar underåret
utökatsmed11st nya deltagare.

Övergripande mål:
2.2 En kommun i arbete och företagande
En minskadarbetslöshetär en centraloch kommunövergripande
fråga.Arbetstillfällen
skaskapasgenomatt samordnavårainsatseroch vågatänkanytt.
Ett växandenäringslivär en avgörandeförutsättningför tillväxt. Engagemanget
för de
näringspolitiskafrågornai kommunenskatastillvara och utvecklas.

Nämndmål:
2.2.1 Utveckla och stärk det lokala företagsklimatet

Kommentar

Samverkanmednya och befintliga företagutgör kärnani näringslivsstabens
verksamhet.Våren2017 genomfördesden årliga Upplands-Brogalanmed prisertill
Årets Företagareoch andraföretag,prisutdelningpå Upplands-Brogymnasietför UFföretagensamtregelbundnanäringslivsfrukostar,företagarmingeloch
nyföretagarkvällar.Ett tiotal företagsbesök
har genomförtsdär kommunstyrelsens
ordförandeoch näringslivschefbesöktföretagi kommunen.
Indikatorer
Svenskt Näringslivs
kommunranking
Totalt NKI Stockholm Business
Alliance

Utfall 2017

Utfall 2016

47

41

74%

70%

Kommentar
Uppgiften avser året innan.
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Nämndmål:
2.2.2 Utveckla och stärk kommunens attraktionskraft

Kommentar

Genomatt stärkavarumärketUpplands-Bro och spridainformationom vad vi har att
erbjudaservi till att fler väljer att besökakommunen,etablerasin verksamhethär eller
flytta hit.
God bebyggelse
-, infrastruktur- och kollektivtrafikplaneringskaparförutsättningarför
en attraktiv kommunatt bo, verkaoch leva i.
Kommunendeltogvid åretsAlmedalsveckamed två fullsattaseminariertillsammans
medBrandkårenAttunda.
Inrättandetav det tätortsnäranaturreservatet
Lillsjön -Örnässjönger kommunens
medborgarebättreförutsättningarför friluftsliv och rekreationi närmiljön.

Indikatorer
Befolkning, Företagsamheten i
kommunen och Besöksstatistik

Utfall 2017

Utfall 2016

100%

100%

Nämndmål:
2.2.3 Utveckla och stärk samverkan kring arbetsmarknadsfrågorna

Kommentar

Samarbetetkring arbetsmarknadsfrågorna
har förbättratsavsevärtde senastetvå åren,
mycketpga bildandetav "NAVET" med Näringslivsenheten,
Arbetsmarknadsenheten
och Vuxenutbildningenundersammaorganisationkommunledningskontoret.
Dettahar
varit lyckosamt,och kommeratt vidareutvecklasytterligareunder2018.Samarbetet
medArbetsförmedlingenhar ävendet tagit storakliv framåt,delvis genomdennystart
somframtagandetav den nya DUA -överenskommelsen
innebarhösten2017. I detta
arbeteträffadeskommunensolika enhetersrepresentanter
Arbetsförmedlingenoch drog
upp riktlinjer för framtidasamarbetekring etableringenav ungavuxna,nyanländaoch
andrasom stårutanförarbetsmarknaden.
Ett flertal konkretaresultathar kommit ur
detta,bl.a. ett flertal "Jobbspår",hybridutbildningarsfi+ yrkessvenska+yrkeskunskaper+praktik,för att snarastmöjligt ta sig ut i egenförsörjning.
Ytterligarearbetekvarstårför att vidareutvecklasamverkanmed
socialkontoret
/ekonomisktbistånd, integrationsverksamheten
och gymnasietsIM/Språkintro
verksamhet,men ävendär är vi på god väg.
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Indikatorer
Arbetslösheten och
sysselsättningsgraden i
kommunen

Utfall 2017

Utfall 2016

6%

6%

Kommentar
Målet är att minska arbetslösheten med 1% fram till 2018. För 2017 har arbetslösheten ökat med 0,1 procentenheter
jämfört med 2016.

Nämndmål:
2.2.4 Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskilt
fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande
Indikatorer
Andelen deltagare som fullföljer
sin kurs på vuxenutbildningen

Utfall 2017

Utfall 2016

50%

59%

Kommentar
Vi har en mycketmångfacetterad
verksamhet,med mångaolika studieformerinom
vuxenutbildningen.Genomströmningen
på SFI är ett ständigtfokus. Påsenareår har
dock inträdepå arbetsmarknaden
fått en störrebetydelseoch det kan ibland ske på
viss bekostnadav formella betygsresultatoch tid tills en elev har fått betyg.Vi
uppmana
r alla att ta de chansertill jobb som dyker upp och fortsättastuderaSFI på
deltid, kväll eller flex/distans.Dettaskeroftast men inte alltid och då blir det ett
avbrotti SFI kursen,men samtidigtär egenförsörjningett överordnatmål.
Vi har rekryterat flera språkstödjaretill SFI-utbildningarna.Personermed
lärarutbildningoch erfarenhetfrån sinahemländersom genomsitt pedagogiska
kunnandekan stödjabådeSFI-lärareoch eleveri undervisningengenomtolkning,
assistansoch avlastning.
SFI-undervisningenhar anpassats
medmål om ett tätaresamarbetemed det lokala
näringslivetoch denlokala arbetsmarknaden.
Elevertillägnar sig kunskaperbådei det
svenskaspråketoch svensktarbetslivoch färdigheter.SFI spår3 kan erbjudaen
flexibel lösning med möjlighet till anpassningför arbete,sjukdom,barnafödandeeller
resagenomlektionstillfällen underdag- och kvällstid samtwebbverktygetUNIS.
Somhelhethar vi godautbildningsresultatoch nöjda studerande.Sammanfattningsvis
är måluppfyllelseni verksamhetengod.
Sysselsättningsgraden för
personer med
funktionsnedsättning ska öka.

Kommentar
Fler aktiviteter har underåretskapats.Ett utökatsamarbetemedläkarmissionen,har
resulterati möjligheteratt öppnaför flera målgrupperoch samtidigtresulterati att
kunnaöka sysselsättningsgraden
för denenskildapersonen.I Arbetsmarknads
enheten
s snickeri harenny planeringöppnatmöjligheteratt erbjudanya aktiviteterför
personermed hantverksintresse.
Ett utökat samarbetemedkostenhetenhar skapatfler
arbetsuppgifterinom transportverksamheten
där fler platserkan erbjudas.
Andelen personer med
ekonomsikt bistånd ska minska

Kommentar
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Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

Åter i arbeteär nu en permanentverksamhetdär personermed ekonomisktbistånd
skaerbjudasanställningutifrån vissakriterier. Totalt har 13st personerfördeladepå
10stplatservarit anställdaunder2017.Samtligapersonerär anslutnatill
Arbetslöshetskassan
vilket minskarrisken för behovkontaktmed kommunenvid
eventuellarbetslöshet.Personersom har rätt till någonav de programsom
Arbetsförmedlingenhänvisartill har rekryteratstill de olika tjänster.
Extratjänst/Traineeanställningarfinns inom olika kommunalaområden,skola,vård
och omsorg.

Övergripande mål:
2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare
Upplands-Bro kommunsarbetsplatsergenomsyrasav tydlighet och återkopplingi
uppdragoch förväntningar,respektsamten bra fysisk arbetsmiljö,vilket bidrar till ett
gott arbetsklimat,professionelltarbeteoch medarbetaresom trivs.
Arbetsmiljönoch arbetssättetpå kommunensarbetsplatserskaanpassas
utifrån
medarbetarnas
behovgenomett systematisktarbetsmiljöarbete.
Skapaförutsättningarför sjukskrivnamedarbetareatt återgåtill arbetet.
Möjlighetentill heltidserbjudande
skautvecklas.

Nämndmål:
2.3.1 Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas
utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Kommentar

Årets HME-resultathar sjunkit i jämförelsemed förra året och övriga kommuneri länet
(79).
SBK - HME har förbättratsfrån 2016(77) till 2017 (82)
Indikatorer
HME mäts årligen och jämförs
med övriga Stockholms län

Utfall 2017

Utfall 2016

77%

79%

Kommentar
Årets resultat har sjunkit - både i jämförelse med förra året och övriga kommuner i länet, som är vårt målvärde.
Attraktivitetsindex

109%

127%

Kommentar
Attraktivitetsindexet mät genom att jämföra personalomsättningen bland chefer med övriga medarbetare (13,6 och
16,2) och detta tal slås samman med andel chefer som varit anställda längre än fem år (35 av 68) = (1,19+1,03)/2 =
1,09
Även kommunens sjuktal (dvs sjukfrånvaro timmar / antal arbetade timmar) är tänkt att ingå i indexet. Sjuktalet ska
jämföras med sjuktalen bland länets övriga kommuner. Dessa sjuktal är inte redovisat ännu för år 2017.
Årlig revidering av
SAM (Systematiska
arbetsmiljöarbetet)

Delvis uppnått

Uppnått

Kommentar
Per 180131 saknas revidering från ca 10 enheter.
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Nämndmål:
2.3.2 Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

Kommentar

Det finns tydliga rutiner upprättadekring hur sjukfrånvaronskahanteras,där även
vikten av att hålla en näradialog med densjukskrivnamedarbetaren
om hur arbetetkan
anpassas
för att möjliggöraåtergång,poängteras.Rehabiliteringsutredning
skapåbörjas
vid all sjukfrånvarolängreän 14 dagar.Dettakan följas upp i det rehabiliteringsverktyg
somalla enheterhar tillgång till.
Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

5,8%

6%

Delvis uppnått

Delvis uppnått

Sjukfrånvaroprocent mäts och
jämförs med övriga Stockholms
län
Kommentar
Siffrorna för övriga länets kommuner är inte redovisade ännu.
Vid sjukfrånvaro längre än 14
dagar ska
rehabiliteringsutredning upprättas
Kommentar
De allra flesta chefer följer de rutiner som upprättade.

Nämndmål:
2.3.3 Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

Kommentar

Andelenheltidsarbetande
är i stort settlika som förra året.Under2017 har en
handlingsplantagits fram för heltidsfrågan,som kommeratt implementerasunder2018.'
Samtligatjänsterinom SBK är heltidstjänster
Indikatorer
Andel tillsvidareanställda heltider
i förhållande till totala antalet
tillsvidareanställda

Utfall 2017

Utfall 2016

80,1%

80,3%

Övergripande mål:
2.4 En kommun som växer
Vi är kommunensom ger plats.Fler skakunnahitta ett hemi Upplands-Bro. Vi ställer
om till ett långsiktigtsocialt,ekologisktoch ekonomiskthållbartUpplands-Bro.

Nämndmål:
2.4.1 Attraktiva bostadsområden, en levande landsbygd och möjlighet för
verksamheter att etablera sig och växa
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Kommentar

Kommunensöversiktsplanger denövergripandeoch långsiktigainriktningen i hur vi
byggeroch utvecklarframtidensUpplands-Bro. Ambitionenär hela tiden att utveckla
bostadsmiljöersomredanär bebyggdaoch att seöver möjligheternaatt erbjuda
boendetyperav olika storlekaroch med olika upplåtelseformer.Utöver översiktsplanen
genomförsarbetetutifrån denpolitiskt beslutadedetaljplaneprioriteringen.
Arbetemed att ta fram detaljplanerär en förutsättningför att nå målenom en kommun
somfortsätteratt växaårligen.Genomdetaljplanearbetet
skaparvi förutsättningarför
fler verksamhetsområden
och bostäder.Underåret har tre detaljplaneroch fördjupad
översiktsplanför landsbygdenantagits.
I augustiantogkommunfullmäktigeriktlinjer för bostadsförsörjning.Underden senaste
12 månadersperiodenhar det beviljatsstartbeskedför 383 lgh.
Befolkningenfortsätteratt öka i storleksordningenca 3,2 % i årstakt.
Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2016

Antal beslut om samråd,
utställning, granskning och
antaganden av detaljplaner

20

40

Uppskattat antal bostäder i
antagna detaljplaner.

3 000

80

Kommentar
Under året har byggrätter för närmare 3000 lgh antagits i detaljplaner
Antal nybyggda bostäder
Befolkningsutveckling

383
27 599

26 605

Nämndmål:
2.4.2 Tillgången till snabba bredbandsuppkopplingar ska öka

Kommentar

Kommunenfortsätterarbetetmedatt stimulerautbyggnadenav bredbandsfiberi
kommunen.Arbetehandlarom diskussioneroch samarbetemed privata aktörer.För
2017visar Post- och telestyrelsensbredbandskartläggning
på att kommuenöverskrider
målvärdetom 80 % när nu 81 % av kommunenshushållhar tillgång till
bredbandsuppkoppling
om 100 Mbit/s eller mer.
Indikatorer
Post- och telestyrelsens
bredbandskartläggning

Utfall 2017

Utfall 2016

81

79

Övergripande mål:
2.5 En grön kommun i utveckling
Vi stärkervår grönaprofil och vårt klimatarbetegenomökaddialog med medborgarna.
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Nämndmål:
2.5.1 Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med
5%

Kommentar

Kommunledningskontoret
har under2017 arbetatmed att ta fram en rutin för
energianvändning
i den kommunalaverksamheten.I den framgåratt varje verksamhet
har ett visst ansvarför egenenergianvändning
ävenom andraaktörersåsom
fastighetsägare
kan ha ansvarför installationer,t ex ventilation,belysningoch
värmesystem.Alla behöveragerautifrån sin rådighetoch lagstiftningenskrav. Åtgärder
genombeteendeförändringar
kan vara av mycket stor betydelse.Vid arbetetsgång
uppdagades
lågt hängandefrukter som åtgärdasomgåendeför att sparaenergi
exempelvisinom arbetsmarknadsenhetens
verksamheter.

Nämndmål:
2.5.2 Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala
verksamheten med 5 %

Kommentar

I projektetmedmiljöledningssystemet
har arbetetmed avfall från kommunala
verksamheteridentifieratssom ett prioriteratområde inom flera verksamheter.Arbete
pågårdärför inom flera kontor medåtgärderför att minskamängdenavfall. I
Furuhällshusethar källsorteringinklusive matavfallssorteringinförts i den
gemensamma
matsalen.Underårethar ocksåengångsk
opparvid kaffemaskiner
plockatsbort till förmånför porslinskoppar.

Nämndmål:
2.5.3 Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med 6
stycken

Kommentar

Vid den förnyadeupphandlingenav bilar till kommunhusetsbilpool för användningvid
tjänsteresor,har kommunenställt krav på fordon med ren el-drift. Fyra fordon har
upphandlatsoch beställtshittills i dettasammanhang.
Dessafordon ersättertidigare
fordon med dieseldrift.De nya bilarnatogs i drift i oktobermånad.
Indikatorer
Antal fossilfria bilar i kommunal
verksamhet

Utfal l 2017

Utfall 2016

4

Kommentar

Samtligabilar i dencentralabilpoolen har underåret bytts ut till elbilar.
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Nämndmål:
2.5.4 Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 %

Kommentar

Vid upphandlingenav nya kaffemaskinertill kommunhusetställdeskrav på ekologiskt
kaffe så allt kaffe i kommunhusetär ekologiskt.
Indikatorer
Andel ekologiska livsmedel

Utfall 2017

Utfall 2016

34%

33%

Kommentar
Mätning görs årsvis i samband med insamling av data till nyckeltalen i SKL:s Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).
Dessa data presenteras i samband med årsbokslutet. Trenden från tidigare år är ökad andel ekologiska livsmedel i
kommunens verksamheter. Ökningen blev 1% jämfört med 2016, medan målet var 5%.

Nämndmål:
2.5.5 Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %

Kommentar

Upphandlingsenheten
har underåretförstärktsmed ytterligareen tjänst.Det innebäratt
det finns mer resurserför att arbetamed att genomföraramavtalsupphandlingar
och att
arbetameduppföljning av de avtal kommunenhar. Upphandlingsenhetenhar underåret
genomförten rad utbildningarför beställarevilket ökar kunskapeninom de olika
verksamheterna
för hur kommunengenomförupphandlingarenligt gällande
upphandlingspolicymed tillhöranderutiner för hållbar upphandling.
Under2017är det inte möjligt att ta fram uppgifterom hur stor köptrohetär mot
ramavtalgenerellt.För att följa upp köptrohetmot ramavtalpå bästasättkrävs att
kommunengår över till e-handeloch begränsarantalet beställare.

Nämndmål:
2.5.6 Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar
utveckling

Kommentar

Kommunensmiljö och hållbarhetsarbete
har sedan2009rankatsav tidningenAktuell
Hållbarhet,tidigareMiljöaktuellt. Sedandesshar resultatet förbättratsavsevärtför att i
år hamnapå 44:e plats.Kommunenligger därför kvar på sin topplaceringfrån
föregåendeår. Bakomliggandevariablerpekardäremotpå att kommunenförbättratsitt
resultati förhållandetill föregåendeår.
Kommunenarbetaräven aktivt för att bidra till att invånarnaoch företagenkan leva
klimatsmartoch minskasin påverkanpå miljön. Upplands-Bro kommunerbjuderdärför
kostnadsfrioch opartiskenergi- och klimatrådgivningsom invånare,föreningaroch
företagkan kontaktaför personligrådgivning.Under åretlanseradesbland annat
solkartanpå kommunenshemsida.Med solkartankan invånareoch företagundersöka
potentialenatt anläggasolcellereller solfångarepå sitt egettak. I början av åretdeltog
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kommunenäveni att arrangeraseminarierpå tematladdplatserför elfordonsom riktade
sig till bostadsrättsföreningar.
Inom samhällsplaneringen
strävarkommunenefter att de tre hållbarhetsperspektiven
skafinnasmed vid planeringav ny bebyggelseoch infrastruktur.Vi vill ävenbevara
värdefullanaturvärdenoch underårethar naturreservatet
Lillsjön -Örnsäsjönvunnit laga
kraft.
Kommunenhar inlett arbetetmed att ta fram en plan för långsiktig hållbar utveckling
där socialhållbarhetär i fokus. Det arbetasävenmedatt ta fram en långsiktig och
detaljeradplan för utvecklingenav Bro.
Under2017startadecafé Nyfiket i Brohusetsom fungerarsom ett nav i kommunens
integrationssatsning.
Cafét drivs av ett antal kvinnor som alla är nya i Sverigeoch det
fungerarsom arbetsträning
. Cafét är ocksåen mötesplatsför alla och håller blandannat
i den välbesöktakvinnogruppen.Syftet med gruppenär att nyanländakvinnor skafå
kontaktmed redanetableradekvinnor, bådehelsvenskaoch nysvenskaoch på såsätt
öka det egnanätverketoch samtidigtocksålära sig om det svenskasamhället.
Undersommarenordnadekommunenocksåsommarjobbåt cirka 450 ungdomar.
Projektetdrevsav Arbetsmarknadsenheten
och ungdomarnafick pröva på olika
arbetsuppgifter.Bland annatgenomfördesen tillgänglighetsinventeringav ett antal
ungdomar.
Med genomtänktaupphandlingaroch uppföljning av avtal är upphandlingsavdelningen
ett viktigt verktyg för att kommunenskabidra till en ekonomiskhållbarhet.
Indikatorer
Aktuell Hållbarhets
kommunrankning

Utfall 2017

Utfall 2016

44

44

Nämndmål:
2.5.7 Ett välfungerande miljöarbete inom den interna organisationen

Kommentar

För kommunstyrelsenmed tillhörandehållbarhetsutskotthar fokus under2017 varit att
skapaen hållbar strukturför ett effektivt miljö - och klimatarbete.Arbetet drivs av
miljöombudsgruppen
där samtligakontor och bolag ingår med en representant.Under
årethar flera viktiga stegtagitsi processenatt införa miljöledningssystemför
kommunensorganisation.Underåretlanseradesen webbutbildning som alla anställdai
kommunenskagenomföraför att öka sina kunskaperom hur våra verksamheter
påverkarmiljön och vad som kan görasför att minskadenpåverkanoch nå kommunens
miljömål.

Nämndmål:
2.5.8 Upphandlingar ska genomföras utifrån ett långsiktigt och hållbart
perspektiv
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Kommentar

Upphandlingarutförs i enlighetmed den antagnaupphandlingspolicynmed
tillämpningsanvisningar.
I Policy och anvisningarfinns riktlinjer och målsättningför att
arbetamedupphandlingutifrån ett hållbartperspektiv. Under2017deltar
miljöstrategenvid upphandlingsmöten
för att kunnaha insyn i upphandlingsprocessen.
Upphandlingsenheten
har underåretförstärktsmed ytterligareen tjänst.Det innebäratt
det finns mer resurserför att arbetamed att genomföraramavtalsupphandlingaroch att
arbetameduppföljning av de avtal kommunenhar.
Upphandlingsenheten
har underåret genomförten rad utbildningarför beställarevilket
ökar kunskapeninom de olika verksamheterna
för hur kommunengenomför
upphandlingarenligt gällande upphandlingspolicymed tillhöranderutiner för hållbar
upphandling.
Indikatorer
Intern kontroll av genomförda
upphandlingars kvalitet och om
dessa följer
tillämpningsanvisningarna

Utfall 2017

Utfall 2016

100%

100%

Nämndmål:
2.5.9 En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet

Kommentar

Underperiodenhar kommunfullmäktigesbeslutom naturreservatLillsjön -Örnässjön
vunnit lagakraft.
Arbetemedtillgänglighetsanpassning
i Frölundanaturreservatpågår.
Provtagningari Lejondalssjönhar avslutats.Under 2018genomförsfortsattaåtgärder
utifrån resultatet.

Övergripande mål:
2.6 En kommun med god ekonomi och uppföljning
Kommunenhar en ekonomii balans,varje verksamhethåller sin budgetvarje år.
Uppföljning av ekonomi,mål och uppdragsker i varje nämnd,utskott och bolag med
relevantametoder.Mellan nämndernafår justeringarskeav redovisningstekniska
skäl
underåret.
Varje nämndska bedömaom god ekonomiskhushållningär uppfyllt bådeur ett
finansiellt perspektivoch ett verksamhetsmässig
t perspektiv.
Taxor och avgifter skavaraaktuella,logiskasamtanpassas
såatt de står i relation till de
åtgärdersom skautföras.

Nämndmål:
2.6.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står
i relation till de åtgärder som ska utföras.
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Kommentar

Plan- och Exploateringsavdelningarna
timtaxa justeradesinför 2017.
Indikatorer
Årlig översyn

Utfall 2017

Utfall 2016

100%

100%

Nämndmål:
2.6.2 Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och
bolag med relevanta metoder.

Kommentar

Uppföljning av ekonominhar gjorts per april och augustioch för helåretenligt fastställd
styrprocess.Uppföljning av mål har gjorts per augustioch helår.Stratsysanvändssom
systemstödvid uppföljning av ekonomioch verksamhetenligt styrprocessen.
Mellan
nämndernafår justeringarav budgetramarna
skeav redovisningstekniska
skäl under
året.
Indikatorer
Rapport till fullmäktige vid delårsoch årsbokslut

Utfall 2017

Utfall 2016

100%

100%

Nämndmål:
2.6.3 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både
ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Kommentar

Vid delårs- och årsbokslutredogörsför måluppfyllelsesamtdet ekonomiskaresultatet.
Arbetetmedatt förbättraverksamheternas
serviceoch en effektiv förvaltning fortsätter.
Indikatorer
Rapport till fullmäktige vid delårsoch årsbokslut

Utfall 2017

Utfall 2016

100%

100%

Nämndmål:
2.6.4 Upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar till kommunens
övergripande mål

Kommentar

Upphandlingarföljs upp i och medkommunstyrelsens
internkontrollplan.
Uppföljningenhandlardelsom upphandlingskett i enlighetmed kommunensriktlinjer
och policy och delshur avtal efter upphandlingefterlevs.
Merpartenav de upphandlingarsomskettunder2017 skerunderöverseendeav
kommunensupphandlingsfunktion.I de fallen säkerställsatt upphandlingsker i enlighet
medregelverkoch policy. När det gäller direktupphandlingarhar verksamheterna
ett
egetansvar att dokumenteraoch genomföraupphandlingen.Upphandlingar
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överstigande50 tkr skagenomförasi kommunensupphandlingssystem,
men för
upphandlingarmedlägre beloppfinns inget sådantkrav. Upphandlingarsom genomförs
i upphandlings
systemetupprätthåller kvalitetskrav.Upphandlingarsom görsutanför
systemetkontrollerasgenomstickprov.

Indikatorer
Intern kontroll av genomförda
upphandlingars kvalitet och om
dessa följer upphandlingspolicyn

Utfall 2017

Utfall 2016

100%

2.7 Nämndens bedömning av måluppfyllelse
Kommunstyrelsenhar till stor del uppfyllt åretsmål. Av nämndens28 mål är 24
uppfyllda och 4 delvis uppfyllda. Mot bakgrundav att de mål som beslutadesi budget
för 2017 i stort är uppfyllda eller delvis uppfyllda är bedömningenatt Kommunstyrelsen
uppnårgod ekonomiskhushållningur ett verksamhetsmässigt
perspektiv.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2017

Redovisat 2017

Avvikelse
2016

Avvikelse 2017

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Kommunlednings
kontoret

227 265

59 009

225 121

71 081

2 143,7

12 072

14 216

9 648

Samhällsbyggna
dskontoret

19 553

14 330

27 027

60 245

-7 473,1

45 915

38 442

395

552

2 273

552

4 316

0,1

2 044

2 044

5 035

247 370

75 612

252 700

135 64
2

-5 329,3

60 031

54 702

15 078

Försäljning
tomträtter
Summa

3.2 Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen visar ett överskott på 54,7 mnkr jämfört med budget. Försäljning av
tomträtter genererar ett överskott på 2 mnkr, Kommunledningskontoret redovisar ett
överskott på 14,2 mnkr. Samhällsbyggnadskontoret verksamheter under
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 38,4 mnkr. Då ingår exploateringsintäkter
med 44,9 mnkr.
Kommunledningskontoret
Av kommunledningskontorets överskott står Vuxenutbildningen för 6,2 mnkr.
Arbetsmarknadsenheten redovisar ett mindre överskott på 0,6 mnkr I övrigt redovisar
staberna överskott, till största del beroende på vakanser som medfört lägre
personalkostnader när medarbetare slutat och rekryteringsprocesserna blivit utdragna
innan nya har börjat.
Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett sammantaget ett överskott på 38,4 mnkr.
Överskottet beror på försäljning av kommunal mark i pågående exploateringsprojekt
samt överskott från försäljning av tomträtter motsvarande 2,0 mkr.

3.3 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
2017

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

(tkr)

År-mån

År-mån

Netto

Netto

Netto

Netto

15-05

17-12

6 339

5 269

5 269

1 070

6 339

5 269

5 269

1 070

Första Steget

SUMMA

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet Första Steget inom sociala investeringsfonden har varit lyckosamt. Detta
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redovisas i en separat skrivelse.
Första Steget-projektet i Upplands-Bro kommun är ett samverkansprojekt mellan
socialkontoret, arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen för att främja snabbare
språkinlärning, integration på arbetsmarknaden och i samhället. Projektet finansieras av
kommunens sociala investeringsfond, är i grunden 2-årigt och avslutades i december
2017.
Projektet främjar ökad livskvalitet för individen och minskade kostnader för
försörjningsstöd för kommunen. Genom en helhetssyn på nyttan för deltagaren,
samhället och kommunen har vi skapat projektet som är ett resultat av det HEP-fokus
enligt vilket vi arbetar i kommunen idag.
Projektet riktar sig till de SFI-studerande som har försörjningsstöd eller står i riskzonen
för detta och som inte har någon annan aktivitet än femton timmars SFI-undervisning i
veckan. Ett mål är att de studerande själva upplever att deras möjligheter att få ett arbete
eller gå vidare till studier har ökat. De helt nyanlända individer som omfattas av
arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ligger utanför detta projekt då dessa i regel har
ett batteri av andra aktiviteter som de kan ta del av genom Arbetsförmedlingens försorg.
För SFI-verksamheten är det en utmaning då många av de studerande har väldigt kort
eller ingen tidigare utbildningsbakgrund. Studerande med kort studiebakgrund tenderar
att vara kvar på SFI betydligt längre än andra studerande. Enbart skolförlagd
språkundervisning är inte heller tillräcklig för denna grupp för att klara sig i det svenska
samhälls- och arbetslivet. Mer behövs.

3.5 God ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsens samlade överskott uppgår till 54,7 mnkr. Resultatet är 7,8 mnkr när
reavinst från försäljning av tomträtter och exploatering är exkluderade.
Kommunstyrelsen bedöms bidra till att kravet på god ekonomisk hushållning i
kommunen uppfyllts ur ett finansiellt perspektiv. Kommunstyrelsen bedöms också
uppnå god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv mot bakgrund
av att de mål som beslutades i budget 2017 i stort är uppfyllda. Av 28 mål är 24
uppfyllda och 4 delvis uppfyllda.
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3.6 Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)

Total
kalkyl

Förbrukat
tom 2016

Redovisat
2017

Budget
2017

Kvar av
budget
2017

Ombudget
eras till
2017

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

628

528

528

Internleasing datorer till
verksamheterna *)
E-förvaltning och
kvalitetsarbete

4 513
1 000

372

500

118

382

382

382

Bredbandsutbyggnad

1 000

20

980

980

980

Fortsatt utbyggnad IT

5 000

2 051

2 307

2 949

642

642

Inventarier
Furuhällshuset/Kulturhuset

3 500

2 168

290

1 332

1 042

1 042

E-arkiv

100

Ökad delaktighet och
tillgänglighet via digitala och
fysiska kanaler

400

400

400

400

Miljöledningssystem

200

200

200

200

Projekt översyn
Furuhällshuset

750

101

750

649

649

50

99

50

-49

-49

Inventarier
Arbetsmarknadsenheten för
daglig verksamhet
Härnevi 7:17 Lindhagaberg
Ekhammar 7:20
Agresso Tid och Projekt
Summa

590

-590

4 387

-4 387

200
12 600

4 729

18

200

182

182

12 405

7 871

-21

4 956

*) Då internleasing finansieras via verksamheternas driftbudget avsätts ingen investeringsbudget. Därför ingår inte
internleasingraden i summaraden längst ned.

3.7 Kommentarer investeringsredovisning
Internleasade datorer till verksamheterna
Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men
finansieras genom verksamheternas driftbudget, som interna IT-kostnader, därav finns
det ingen investeringsbudget.
E-förvaltning och kvalitetsarbete
Projekt rörande digitalisering och förbättrade kontakter med medborgare och brukare.
Under 2017 har en dialogportal på kommunens webbplats utvecklats.
Kvarstående medel begärs ombudgeterade till 2018.
E-arkiv
Införande av e-arkiv är fortfarande ett pågående uppdrag. På grund av personalbrist
inom kanslistaben har projektet inte kunnat påbörjas. Innestående investeringsmedel
behöver ombudgeteras till 2018.
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Bredbandsutbyggnad
Investeringsmedel finns avsatt för att stimulera fortsatt bredbandsutbyggnad i
kommunen. Uppdraget är fortfarande prioriterat och kvarstående medel behöver
ombudgeteras till 2018.
Fortsatt utbyggnad IT
Under verksamhetsåret har följande delprojekt bedrivits inom huvudprojektet:







Övergång till Office365
Utbildningsinsatser kopplat till Office365
Intune (uppbyggnad av lösning för managering av mobiltelefoner)
Utveckling av befintlig manageringslösning AirWatch för kommunens Ipads,
främst inom Utbildningskontorets område
Koppling till Skolfederation
RCARD - inpassering, uppsäkring av funktionen genom flytt av server till
driftleverantören Zetup

Redovisat överskott är kopplat till Projekt Nät 3.0 - utveckling av kommunens interna
IT-nät avseende både det trådade och WiFi som beroende av intern resursbrist fick
skjuta på projektstarten till slutet av året. Projektet kommer fortsätta under 2018 och
beräknas ha sin in intensivaste fas under hösten 2018. Kvartståendemedel begärs
ombudgeterade.
Inventarier
Ny teknik och inventarier Furuhällshuset och Kulturhuset.
Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler
Projektet ska läggas samman med E-förvaltning och kvalitetsarbete ovan. Kvarstående
medel ska därför sammanföras med detta projekt och ombudgeteras.
Miljöledningssystem
Arbetet med införande av ett diplomerat miljöledningssystem fortskrider enligt plan.
Under 2018 kommer investeringskostnader att uppkomma, varför kvarstående medel
behöver ombudgeteras.
Projekt översyn Furuhällshuset
Projektet fortskrider 2018. Kvarvarande medel begärs ombudgeterade.
Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet
Investeringar behöver göras löpande.
Härnevi 7:17 Lindhagaberg
Slutförda investeringar under perioden januari-april.
Kommunen har under 2016 förvärvat fastigheten Härnevi 7:17 (Lindhagaberg) för
köpeskilling motsvarande 10,1 miljoner kronor. Fortsatt arbete innebär driftskostnader.
Behov finns dock av underhållsinvesteringar i fastigheten.
Ekhammar 7:20
Avser förvärv av fastigheten Ekhammar 7:20 i Rankhus-området.
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Agresso Tid och Projekt
Ett pilotprojekt har startats under året. Under 2018 planerar plan- och
exploateringsenheterna att göra all tidredovisning i tid- och projektmodulen. Under
2018 forsätter projektet och medlen begärs ombudgeterade.

3.8 Exploateringsredovisning
Upparbetat 2017
Exploateringsprojekt
Norrboda (HSB)
NORRBODA - Brunna
verksamhetsområde
Stockholm Väst
Logistikcentrum
Svenska väg

Drift

Mark

Totalt till och med 2017-12-31
Investerin
g

Totalt

2 541

-1 560

980

-27 572

42 283

-32 092

10 190

-25

-558

-25

-583

Investering

Drift

-60

-111

45 081
-13
1 051

Mark

1 171

1 171

Ekhammar 4:214

-78

-78

Detaljplan för Ekhammar
4:405 (Pärlan)

-17

-17

Detaljplan Ekhammar
Särskola

-14

-20

-20

Gjuteritomten/Kungsängens
Kyrkby 2:164

111

165

165

Villa Skoga (Kungsängens
Kyrkby 2:131)

-44

-477

-477

Örnäs verksamhetsområde

-61

Lillsjön-Örnässjön
Detaljplan Rankhus etapp 1

-33

-70
-368

-368

556

821

821

-3 306

Detaljplan för Sylta 7:8

-58

Ålsta Aspvik
Ringvägen
Tibbleängen
Enbärsvägen

Detaljplan Förskola Lillsjö
badväg

-2 700

-1 682

-7 688
-58

-67

-4 102

-9 625

-1

-2 063

0

-976

-3 039

280

-679

-10 721

-11 120

1 335

-3 209

-13 728

129

236

236

-1

-194

-194

140

140

-136

-391

-391

24

24

24

4

4

-4

-4

Tillägg 2 Kungsängens-Tibble
1:471 och 1:338
Äldreboende Lillsjöbadväg

-103

-368

Brunna industriområde

Korsängen

-33

Bagarvägen
Kevans Stugby
Gamla brandstationen i Bro

-26

Församlingslokal Svenska
kyrkan i Bro

-53

Infartsparkering Bro
Skällsta industriområde

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2017

-92

24

-92

-68

-29

-29

-7

-7

972

-1 913

-1 305

-2 246
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Upparbetat 2017
Klöv och Lilla Ullevi 1:5 m.fl.
(Skällsta verksamhetsområde)

Totalt till och med 2017-12-31

-135

-442

Detaljplan Klövberga

203

1 130

1 130

Detaljplan Klöv och Lilla Ullevi
1:12 (Klövängen)

-25

-61

-61

-5

-5

Jursta
Detaljplan för Jursta 3:14 m.fl
Kockbacka

-154

-90

-467

81

-305

52 141

Anslutningsväg E18 Bro

-230

-1 870

-202

Finnsta Bo Klok

-672

-90

-558

-45 170

5 100

-10 045

-10 247

3 846

3 846

Härnevi 1:73
(Allévägen/Lärarvägen)

-70

-70

Detaljplan för del av Härnevi
29:1

-16

-16

-101

-25

-25

Köpmanvägen i BRO

-3

32

32

Detaljplan Finnsta 1:230
Blommans förskola

88

127

127

-6

-6

-114

-114

-114

100

100

100

Trädgårdsstaden i Bro

-490

-20
082

Hästsportanläggning Önsta

-301

Säbyholm

Detaljplan Södra Finnsta
Kocktorp (del av Kockbacka
2:1)
Säbyholm detaljplan

-651

Trädgårdsstaden i Bro etapp 2
Trädgårdsstaden i Bro etapp 3
Husbytorp/Tegelhagen

187

Brogård

-30 133
14

-12

-12

-44

-44

-1 052

-1 052
-27

-662

-6 706

-6 706

-915

-915

-84

-84

15

15

-281

-281

-281

-55

-1 075

-1 075

Kvista 2:5
Detaljplan för Sågbacken o
Verkaviken (Björknäs 1:4
m.fl.). Del av 13605
Detaljplan för del av Brogård
1:88 m.fl

Högbytorp

-651

14

-634

Björknäs

Björknäs gård

-9 399

Råby Skog LSS boende

-3 173

-4 856

-4 856

-109 325

-73 717

Avslutade projekt:
Detaljplan för Sylta 7:8
Tillägg 2 Kungsängens-Tibble
1:471 och 1:338
Säbyholm
46 443

0

-35 261
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3.9 Kommentarer exploateringsredovisning
Generella kommentar till exploateringsredovisning
I projekt där det finns investeringar redovisade i tabellen ovan, pågår utbyggnad av
allmänna anläggningar och VA. Projekt där det enbart finns kostnader och intäkter i
drift kolumnen pågår framtagande av planprogram eller detaljplan, alternativt har
utbyggnad inte påbörjats under 2017.
Norrboda
Avser genomförande av fortsatt bostadsbyggande. Pågående utbyggnad i sista etappen,
område B.
NORRBODA - Brunna verksamhetsområde
Genomförande. Utbyggnad av allmänna anläggningar påbörjades.
Stockholm Väst Logistikcentrum
Genomförande. Utbyggnad av allmänna anläggningar.
Svenska väg
Detaljplan vann laga kraft. Arbete med utbyggnad av VA är vilande.
Ekhammar 4:214
Pågående planarbete. Har varit ute på samråd. Prio 3.
Detaljplan för Ekhammar 4:405 (Pärlan)
Pågående planarbete. Förberedande arbete har inletts.
Detaljplan Ekhammar Särskola
Pågående planarbete. Förberedande arbete har inletts.
Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 2:164)
Pågående planarbete Granskning har godkänts, beräknas antas och vinna laga kraft
under första kvartalet 2018.
Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131)
Pågående planarbete.
Örnäs verksamhetsområde
Pågående planarbete (tidigt skede).
Detaljplan Rankhus etapp 1
Pågående planarbete. Samråd våren 2018.
Brunna industriområde
Genomförandeskede. Under året har utbyggnad av allmänna anläggningar pågått. Avser
bland annat Mätarvägens förlängning.
Viby 19:9 och 19:12 (Arken)
Pågående planarbete. Vilande.
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Korsängen
Pågående planarbete. Planprogrammet har delats in i två (minst) detaljplaner där fokus
läggs på sydöstra delen.
Ålsta Aspvik Ensta
Pågående planarbete.
Ringvägen
Under genomförande.
Tibbleängen
Pågående planarbete. Granskning våren 2018
Enbärsvägen
Slutfört.
Äldreboende Lillsjö badväg
Under genomförande.
Gamla brandstationen i Bro
Under genomförande.
Församlingslokal Svenska kyrkan i Bro
Pågående planarbete. Granskning under 2018.
Infartsparkering Bro
Helhetslösning för parkering i Bro. Samordnas med fortsatt detaljplanearbete för
kommande etapp för Trädgårdsstaden.
Ullevi gamla tomt - Klöv och Lilla Ullevi 1:5 m.fl.
Pågående planarbete. Samråd under 2018.
Klövberga
Pågående planarbete. Granskning under 2018.
Klöv och Lilla Ullevi 1:12 (Klövängen)
Pågående planarbete. Arbete med samrådshandlingar i tidigt skede.
Detaljplan för Jursta 3:14 m.fl
Under genomförande. Under året har utbyggnad av allmänna anläggningar pågått.
Kockbacka
Under genomförande. Finplanering samt arbeten med hastighetsrefuger påbörjades
2017, beräknas vara klart för slutbesiktning till sommaren 2018.
Härnevi 29:1, del av
Pågående planarbete. Vilande.
Säbyholm
Pågående planarbete. Projektet har åter startas upp i december 2017, beräknas gå till
samråd under 2018.
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Köpmanvägen i Bro
Pågående planarbete. Planprogram pågår under sista kvartalet 2017, beräknas gå upp för
granskning 2018.
Blommans förskola (Finnsta 1:230)
Under genomförande. Detaljplanen antagen hösten 2017.
Härnevi 8:10
Pågående planarbete. Vilande.
Södra Finnsta
Pågående planarbete. Uppstartsskede.
Trädgårdsstaden i Bro
Detaljplan 1 har antagits och vunnit laga kraft. Projektering för utbyggnad infrastruktur
pågår under 2018.
Trädgårdsstaden i Bro etapp 2
Detaljplanearbetet förväntas startas upp under 2018
Trädgårdsstaden i Bro etapp 3
Kommunal mark, startas upp i mån av resurser under 2018
Husbytorp/Tegelhagen
Antagen detaljplan under 2017. Under överprövning hos mark- och miljödomstolen.
Brogård 1:88 med flera
Pågående planarbete inför samråd. Under året har arbete med att ta fram underlag för
detaljplan och naturreservatsutvidgning pågått.
Högbytorp
Planändring i den delen som berör tankstället antogs 2017.
Råby Skog LSS-boende
Genomförandeskede. Utbyggnad av allmänna anläggningar har genomförts. Projektet
kommer att avslutas under 2018 men med beräknat underskott motsvarande ca 1,0 mkr.
Trumpetartorp del av Finnsta 2:5 m.fl (OKQ8)
Pågående planarbete. Upptsartsskede. Beslut om planuppdrag godkänt 2017, beräknas
gå till samråd under 2018
Björknäs gård
Pågående planarbete. Uppstartsskede. 2017 lämnades planuppdrag på Björknäs gård,
planarbetet har varit vilande. Förberedande exploateringsarbete pågår.
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Kommunledningskontoret
Datum

2018-02-12

Jonas Levin
Kommunledningskontoret

Vår beteckning

KS 17/0371

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Jonas.Levin@upplands-bro.se

Remissvar på slutbetänkandet Nästa Steg? Del
2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU
2017:88)
Kulturdepartementet
Ku2017/02410/DISK
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till
remissvar som sitt eget yttrande rörande slutbetänkandet.
2. Beslutet justeras omedelbart.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Sammanfattning

Detta är del 2 av den statliga utredningen kring en stärkt minoritetspolitik.
Utredningen har efter del 1 fått uppdrag att analysera ytterligare
minoritetspolitiska frågor. Utredningen utredde om den finlandssvenska
gruppen i Sverige ska erkännas som nationell minoritet vilket avslogs.
Utredningen har också utrett frågan om Sverige bör utöka sina nuvarande
åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk
(språkstadgan) för finska, meänkieli och samiska vilka som erkänts som s.k.
territoriella språk. Detta godkändes av utredningen. Detta kan för kommunen
medföra en större ambition för förskola, grund- och gymnasieskola. Denna
ambitionshöjning kan kommunen hantera för finska då vi är ett finskt
förvaltningsområde, men för de övriga nationella minoritetsspråken kan detta
utgöra en utmaning. Kommunledningskontoret uppmanar att utredningen
tydliggör vilka krav som ställs på kommunerna avseende när kommunen har
skyldighet att erbjuda utbildning på de nationella minoritetsspråken.
Utredningen har även övervägt behovet av åtgärder för att förbättra kvalitativa
data om de nationella minoriteterna. Utredningen uppmanar Sametinget,
Skolverket och lokala initiativ att arbeta vidare med frågan. Därutöver har
utredningen valt att behandla ett antal frågor som tillkommit under den
fortsatta utredningstiden som rör immateriellt kulturarv, den nya namnlagen,
ortnamn och postadresser, nordiskt samarbete, stöd för nationella minoriteter i
förskolan, urfolksfrågan och slutligen urfolkspolitiken och minoritetspolitikens
relation.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 12 februari 2018

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

Datum

2018-02-12

Vår beteckning
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Kommunledningskontoret


Kommunledningskontorets remissyttrande 12 februari 2018



Remiss SOU 2017:88 Slutbetänkandet av utredningen om stärkt
minoritetspolitik Nästa steg? Del 2 – Förslag för en stärkt
minoritetspolitik

Ärendet

Minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de nationella minoriteterna och
stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska
minoritetsspråken fortlevnad. Dagens nuvarande lagstiftning trädde i kraft
2010 och har givit en positiv utveckling där antalet kommuner och landsting
med förvaltningsområde har ökat, samt att två samiska språkcentrum inrättats
inom Sametinget vilket även gett utveckling och förnyelse av övriga fyra
minoritetsspråk. Dock har minoritetspolitiken misslyckats nästan helt gällande
förverkligandet av de grundläggande rättigheter som alla de fem nationella
minoriteterna ska åtnjuta i landets samtliga kommuner. Den befintliga lagens
krav på stöd till och rättigheter för de fem nationella minoriteterna bedöms som
bristfälliga liksom majoritetssamhället kunskaper om de nationella
minoriteterna och minoritetsspråken. Därför tillsatte regeringen den 1
september 2016 Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) med
uppdrag att göra en översyn av lagen. Utredningen redovisade ett
delbetänkande den 15 juni och sista svarsdag på remissen var den 5 oktober
2017. Kommunstyrelsen behandlade delbetänkandet fjärde oktober 2017 där
Kommunstyrelsen godkände kommunledningskontorets förslag till remissvar
som sitt eget yttrande. I samband med betänkandet förlängdes den
minoritetspolitiska utredningens uppdrag till mitten av november 2017.
I samband med betänkandet förlängdes den minoritetspolitiska utredningens
uppdrag till mitten av november 2017. Utredningen fick i nytt uppdrag att
analysera vad den finlandssvenska gruppen i Sverige har för ställning, och att
överväga om den ska erkännas som nationell minoritet. Samtidigt innebar
förlängningen av uppdraget att utredningen kunde arbeta vidare med ytterligare
frågor. Utöver frågan om finlandssvenskarnas ställning har utredningen
behandlat två frågor som särskilt angetts i de ursprungliga direktiven. För det
första frågan om Sverige bör utöka sina nuvarande åtaganden enligt den
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan). För det
andra uppdraget att överväga behovet av åtgärder för att förbättra kvalitativa
data om de nationella minoriteterna. Därutöver har utredningen, inom ramen
för sitt kvarstående, breda mandat att göra en sammanhållen analys av
minoritetspolitiken, valt att behandla ett antal frågor som tillkommit under den
fortsatta utredningstiden.
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Slutbetänkandet
Finlandssvenskarnas ställning

I direktiven definieras finlandssvenskar som personer boende i Finland med
svenska som modersmål samt personer med svenska som modersmål som
flyttat till Sverige från Finland och deras ättlingar. Utredningen har haft i
uppdrag att analysera vilken ställning finlandssvenskarna i Sverige har utifrån
Sveriges internationella åtagande om mänskliga rättigheter och regeringens
minoritetspolitiska strategi. Vidare har utredningen haft att överväga om
finlandssvenskar bör ges ställning som nationell minoritet i Sverige.
Vid utropande av nationella minoriteter utgår Sverige ifrån fyra kriterier som
togs fram 1999 när riksdagen beslutade att ratificera ramkonventionen uttalade
den att de nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar. Arbetet med att ta fram ramkonventionen
påbörjades med den deklaration som antogs av Europarådets stats- och
regeringschefer vid rådets första toppmöte i Wien 1993. Europarådet framhöll
att medlemsstaterna har ett behov av en skyddande konvention mot nationella
minoriteter med tanke på historiens omvälvningar i Europa. Begreppet
nationell minoritet definierades inte i ramkonventionen utan riksdagen fastslog
på regeringens förslag följande kriterier i samband med antagandet av
propositionen Nationella minoriteter i Sverige (prop. 198/99: 143, s.31):
De fyra kriterierna är sammanfattningsvis följande:
 Grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten
av befolkningen har en icke dominerande ställning i samhället
 Religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet. Endast ett
av de uppräknade särdragen måste föreligga men de särdrag som
gruppen uppvisar måste i något väsentligt avseende skilja den från
majoriteten
 Självidentifikation. Den enskilde såväl som gruppen ska ha en vilja och
strävan att behålla sin identitet
 Historiska eller långvariga band med Sverige

Finlandssvenskarna bör inte erkännas som nationell minoritet

Med utgångspunkt i de fyra kriterierna bedömer utredningen att
finlandssvenskarna inte bör erkännas som nationell minoritet i Sverige. De
första tre kriterierna uppfylls enligt utredningen men de sista kriterier uppfylls
ej. En problematisk fråga är alltså om det har funnits en finlandssvensk kultur
som väsentligt skilde sig från majoritetens kultur i Sverige före sekelskiftet
1800/1900 (fjärde kriteriet). Utifrån en genomgång av finlandssvenskhetens
historia konstaterar utredningen att det visserligen funnits svensktalande
personer med rötter på den östra sidan av Östersjön i det som i dag utgör
Sverige redan före sekelskiftet. Emellertid utgör det inte belägg för en närvaro
av en specifik finlandssvensk kultur i Sverige före den tidpunkten. Utredningen
konstaterar att förekomsten av en finlandssvensk kultur och identitet är något
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som snarast vuxit fram i Finland sedan sekelskiftet 1900, och således kan inte
finlandssvenskar leva upp till de fjärde kriteriet.

Utökade åtaganden enligt språkstadgan
Utredningens uppdrag har varit att överväga om Sverige bör utöka sina
åtaganden enligt språkstadgan i förhållande till finska, meänkieli och samiska,
vilka erkänts som s.k. territoriella språk. Utredningen har gått igenom alla de
punkter i språkstadgan som skulle ge ett starkare skydd än i dag, och som
Sverige formellt skulle kunna utöka sitt åtagande till. I förhållande till vissa
punkter bedömer utredningen att Sverige kan utöka sina nuvarande åtaganden.
Utredningen konstaterar att Sverige kan utöka sina nuvarande åtaganden
avseende språkstadgan för åtaganden som rör förskola, grund- och
gymnasieskola. Detta innebär att krav på efterfrågan från ett minsta antal barn
eller elever inte kan ställas upp. Detta är något som Upplands-Bro kommun
redan arbetar efter på förskolenivå. På grund- och gymnasieskolenivå utgår
kommunen från gällande åtagande att de minst behövs fem elever som ansöker
om utbildning i ett minoritetsspråk. I utredningens förslag ska det alltså räcka
med att en elev ansöker för att sedan ha rätten att få utbildning i ett nationellt
minoritetsspråk. Denna ambitionshöjning som utredningen föreslår kommer
troligen fungera väl för finska då vi är ett finskt förvaltningsområde och har
god kompetens inom just det språket, det skulle dock vara en större utmaning
att erbjuda kvalitativ utbildning för de andra nationella minoritetsspråken.
Detta skulle kunna medföra organisatoriska utmaningar,
kompetensförsörjningsutmaningar samt ekonomiska utmaningar. Dock menar
utredningen att den nya skärpning endast i praktiken bör påverka områden där
de nationella minoritetsspråken talas i hög utsträckning, men
kommunledningskontoret menar att lagskärpning uppfattas som oklar och vill
uppmana att det förtydligas vilka krav exakt som ställs på skolan avseende vad
och när skolan ska erbjuda för utbildning för samtliga av de nationella
minoritetsspråken.
I fråga om universitets- och högre utbildning innebär det att Sverige inte kan
använda svagare styrmedel än de nuvarande.
Vidare föreslås det att vissa myndigheter ska tillhandahålla översättningar till
finska, samiska och meänkieli av deras mest använda och relevanta
förvaltningstexter. Vidare föreslår utredningen att regeringen i samråd med de
nationella minoriteterna tydliggör hur de nationella minoriteternas och
minoritetsspråkens perspektiv kan garanteras i Förvaltningsstiftelsen för public
service-bolagen samt i Granskningsnämnden för radio och tv.
Utredningen föreslår hur presstödet eller det av Medieutredningen föreslagna
mediestödet möjligen skulle kunna utgöra ett sätt för Sverige att täcka
extrakostnader för medier på minoritetsspråk. Utredningen föreslår också att
addera meänkieli till de språk där det finns förutsättningar för att staten ger
stöd för att främja tillgång på minoritetsspråket till verk framställda på andra

4 (8)

Datum

2018-02-12

Vår beteckning

KS 17/0371

Kommunledningskontoret
språk och stödja översättning och terminologisk forskning. Idag ges detta
endast till finska och samiska.
Utredningen bedömer att Sverige kan utöka åtagandet i förhållande till finska,
samiska och meänkieli när Sverige sprider sin kultur utomlands och att hänsyn
tas till landsdels eller minoritetsspråk och den kultur dessa ger uttryck för.
Detta borde kunna genomföras bland annat genom ett förtydligande av Svenska
institutets uppdrag. Jiddisch, romani chib samt den judiska och romska
kulturen bör inkluderas i uppdraget.
Utredningen föreslår slutligen att Sverige utökar sitt åtagande avseende att
tillse att den information om konsumenters rättigheter också finns tillgängligt
på finska, samiska och meänkieli.

Behovet av åtgärder för förbättrade beslutsunderlag

Utredningens uppdrag har syftat till förbättrad datainsamling som kan
användas av regering, statliga myndigheter, kommuner och landsting samt av
de nationella minoriteterna för uppföljning och utvärdering, samt beslut om
åtgärder inom minoritetspolitiken. Sverige har av principiella skäl valt att inte
använda sig av datainsamlingsmetoder som bygger på registrering av enskildas
etnicitet eller språk, eller insamling av statistik om befolkningens
sammansättning i sådana hänseenden, även om den skulle ske frivilligt.
Sveriges inställning bygger på en politisk hållning snarare än absoluta juridiska
hinder.
Utredningen konstaterar att någon form av statistik behövs för att följa över tid
och mäta framsteg eller bakslag inom minoritetspolitiken för att möjliggöra
uppföljningar och att vidta rätt åtgärder. Eftersom registrering av enskildas
språk eller etnicitet inte får ske kan folkbokföringsuppgifter och registerdata
inte användas över huvud taget. Utredningen konstaterar att Sverige är i behov
av s.k jämlikhetsdata då Sverige genom ramkonventionen åtagit sig att där så
är nödvändigt vidta lämpliga åtgärder för att främja fullständig och effektiv
jämlikhet mellan personer som tillhör en nationell minoritet och personer som
tillhör majoritetsbefolkningen. Således behövs något faktaunderlag i detta
arbete. Utredningen konstaterar att idag är arbetet med en systematisk
uppföljning av de nationella minoritetsspråkens situation över tid bristfällig.
Utredningen föreslår att Sametinget ges i uppdrag att komplettera
lägesrapporterna om det samiska språket med indikatorer avseende språkets
utveckling vilka möjliggör jämförelser över tid. Utredningen föreslår även att
motsvarande uppdrag ges i förhållande till övriga nationella minoritetsspråk,
om språkcentrum eller liknande institutioner inrättas för dem.
Utredningen konstaterar också behovet av data på lokal nivå där det finns
behov av att samla kunskap, goda råd och metodstöd för kommuner och
landsting när det gäller kartläggning av de nationella minoriteternas behov.
Utredningen bedömer att de finns ett värde i att de tas fram frivilliga verktyg
för lokala eller regionala aktörer.

5 (8)

Datum

2018-02-12

Vår beteckning

KS 17/0371

Kommunledningskontoret

Utredningen föreslår också att regeringen överväger inrättande av en mer
permanent funktion för arbete med långsiktighet på frågor som rör
datainsamling om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.
Avslutningsvis föreslår utredningen att regeringen ger Skolverket i uppdrag att
utreda möjligheten att utveckla statistik avseende verksamhet i förskolan på de
nationella minoritetsspråken. Utredningen biträder även att Socialstyrelsen se
över befintliga undersökningar som riktar sig mot äldre så att de bl.a.
tillgodoser behov avseende de nationella minoritetsspråken.

Övriga frågor som utredningen pekar ut som
viktiga
Det immateriella kulturarvet
Utredningen lyfter fram det immateriella kulturarvet som en väsentlig
beståndsdel i strävan att stärka de nationella minoriteterna, deras språk,
varieteter, dialekter och kultur. Mot bakgrund av den bedömningen föreslår
utredningen att myndigheter gör insatser kring detta.

Den nya namnlagen och beaktandet av konsekvenserna för
de nationella minoriteterna
Utredningen anser att regeringen utifrån den bristfälliga hanteringen i samband
med att den nya namnlagen antogs bör överväga åtgärder för att se till att de
nationella minoriteternas intressen tydligare beaktas inom ramen för statliga
utredningar initierade av och inom regeringskansliet.

Ortnamn och postadresser
Det har uppmärksammats att brev adresserade med samiska ortnamn av
postdistributören återsänts till avsändare med uppgift om att adressen var
ofullständig. Detta trots att adressen innehöll korrekta uppgifter för
postnummer. Utredningen anser att Post- och telestyrelsen bör tillse att
användning av enligt god ortnamnssed fastställda ortnamn på finska, meänkieli
eller samiska inte hindras vid postdistribution i Sverige.

Nordiskt samarbete
Det är viktigt att konstatera att de nationella minoritetsfrågorna går över
nationsgränser. Utredningen anser därför att regeringen bör se över formerna
för det nordiska samarbetet på statlig nivå kring nationella minoriteter och
minoritetsspråk samt intensifiera ansträngningarna att finna gemensamma
nordiska lösningar över landgränserna.
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Stöd för nationella minoriteter i förskolan
Utredningen konstaterar att kravet på myndigheter att samråda med de
nationella minoriteterna omfattar även organisations- eller verksamhetsfrågor,
om dessa kan få betydelse för minoriteternas rättigheter. Samråd ska dessutom
hållas i sådan tid att minoriteterna har möjlighet att påverka kommande beslut.
Utredningen påpekar vikten av att detta framhålls i den uppföljning av
minoritetspolitiken som bedrivs av Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms
län. Utredningen lyfter fram exemplet där samråd borde hållits var när
förändringar genomfördes det senaste åren avseende hur modersmålsstödet i
förskolan organiseras och bedrivs i vissa kommuner.

Urfolksfrågor
Utredningen noterar att frågan om det utöver samer kan finnas ytterligare
urfolk i Sverige hittills inte prövats. Som framgår av utredningens
delbetänkande finns det i dag bland de som identifierar sig som tornedaling,
lantalainen eller kvän och som önskar att gruppen med sin månghundraåriga
historia i nordligaste Sverige också blir erkänd som urfolk i Sverige. Att pröva
om det finns fler urfolk i Sverige har alltså inte prövats vilket utredningen
lyfter fram.

Urfolkspolitik och minoritetspolitik bör hållas isär
Slutligen framhåller utredningen att urfolkspolitik och minoritetspolitik bör
hållas isär. Att dessa politikområden buntas ihop kan medföra en olycklig
sammanblandning över vad som är minoritetspolitik och vad som är
urfolkspolitik.

Barnperspektiv

Det är av särskild viktigt att hänsyn tas till barns perspektiv inom
minoritetspolitiken och dess möjlighet att forma sin egen identitet. En stärkt
minoritetspolitik främjar demokratin, mänskliga rättigheter och också barns
rättigheter vilket kommunledningskontoret ser som högst eftersträvansvärt.
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Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Kommunledningskontorets förslag till remissvar gällande stärkt
minoritetspolitik SOU 2017:88
Beslut sänds till
 Kulturdepartementet
103 33 Stockholm på papper samt per e-post (i både word- och pdfformat) till ku.remissvar@regeringskansliet.se . Ange diarienummer
Ku2017/02410/ Disk och Upplands-Bro kommun.
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Kommunledningskontoret
Jonas Levin
Jonas.levin@upplands-bro.se

Datum

2018-02-12
Yttrande
SOU 2017:88
Ku2017/02410/DISK
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Förslag till remissvar på slutbetänkandet
Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU
2017:88)
Upplands-Bro kommun överlämnar härmed sitt remissvar avseende rubricerade
slutbetänkande.

Yttrande
Upplands-Bro kommun anser att förtydligande behövs göras kring
ambitionshöjning för vilka skyldigheter kommuner har att erbjuda utbildning
för grund- och gymnasieskolan inom de nationella minoritetsspråken.
Utredningens förslag på skärpning är dock något som Upplands-Bro kommun
redan arbetar efter på förskolenivå, men på grund- och gymnasieskolenivå
utgår kommunen från gällande åtagande att de minst behövs fem elever som
ansöker om utbildning i ett minoritetsspråk. I utredningens förslag ska det
alltså räcka med att en elev ansöker för att sedan ha rätten att få utbildning i ett
nationellt minoritetsspråk. Denna ambitionshöjning som utredningen föreslår
kommer troligen fungera väl för finska då vi är ett finskt förvaltningsområde
och har god kompetens inom just det språket, det skulle dock vara en större
utmaning att erbjuda kvalitativ utbildning för de andra nationella
minoritetsspråken. Detta skulle kunna medföra organisatoriska utmaningar,
kompetensförsörjningsutmaningar samt ekonomiska utmaningar. Dock menar
utredningen att den nya skärpning endast i praktiken bör påverka områden där
de nationella minoritetsspråken talas i hög utsträckning, men
kommunledningskontoret menar att lagskärpning uppfattas som oklar och vill
uppmana att det förtydligas vilka krav exakt som ställs på skolan avseende vad
och när skolan ska erbjuda för utbildning för samtliga av de nationella
minoritetsspråken.

UBK1000, v1.0, 2014-04-28

Camilla Jansson
Kommunstyrelsen ordförande

Maria Johansson
Kommundirektör
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Kommunledningskontoret
Datum

2018-02-19

Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Vår beteckning

KS 18/0074

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Begäran om investeringsmedel för torget i
Kungsängen etapp 3
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tilldela
tekniska nämnden 28 000 tkr i investeringsmedel utöver redan beslutat
investeringsram för genomförande av förnyelse av torget i Kungsängen
för etapp 3
2. Kommunfullmäktige tillstyrker att nyupplåning motsvarande 28 000 tkr
får ske för ändamålet.

Sammanfattning
Under 2015, 2016 och 2017 har Tekniska nämnden i Upplands-Bro kommun
bland annat arbetat med att rusta upp och förnya Kungsängen centrum. Genom
arbetet har ytorna runt pendeltågstationen, Kulturhuset och vid Kyrkvägen
förnyats och förbättrats.
För att kunna genomföra sista förnyelsen av Kungsängens centrum etapp 3
begär tekniska nämnden 28 000 tkr i investeringsmedel för projektet.
Investeringen kommer att innebära behov av tillkommande medel i
driftbudgeten för avskrivning motsvarande 900 tkr och internränta motsvarande
490 tkr under första året. Kommunledningskontoret föreslår att
kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden 28 000 tkr i investeringsmedel
utöver den tidigare beslutade investeringsramen för upprustningen av torget i
Kungsängen. Då investeringen sker utöver den investeringsram som
avskrivningarna finansierar föreslår kommunledningskontoret att
kommunfullmäktige beslutar att bevilja nyupplåning för att kunna avsätta
investeringsmedlen för ändamålet.
Besluten gäller under förutsättning att tekniska nämnden fattat beslut i ärendet
den 26 februari 2018.
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Beslutsunderlag
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Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2018



Gestaltningsförslag den 27 februari 2017



Förstudie (förslag till process för förnyelse av Kungsängens centrum), i
akt
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Resultat av medborgardialogen om Kungsängens torg, i akt

Ärendet

Under 2015, 2016 och 2017 har Tekniska nämnden i Upplands-Bro kommun
bland annat arbetat med att rusta upp och förnya Kungsängen centrum. Genom
arbetet har ytorna runt pendeltågstationen, Kulturhuset och vid Kyrkvägen
förnyats och förbättrats.
Hösten 2016 genomfördes en medborgardialog (del 1 av projektet etapp 3) där
alla som ville kunde komma med synpunkter och idéer om hur torget ska se ut
och vad det ska kunna användas till i framtiden. Synpunkterna har samlats in
på flera olika sätt, enkäter, idélappar och mer riktade intervjuer och samtal. Det
sammanvägda resultatet har varit vägledande i arbetet med projektering och
upphandling av entreprenör som skedde 2017. Produktionen beräknas börja
under våren 2018 och slutföras under början på 2019.
För att kunna genomföra sista förnyelsen av Kungsängens centrum etapp 3
begär tekniska nämnden 28 000 tkr i investeringsmedel för projektet.
Investeringen kommer att innebära behov av tillkommande medel i
driftbudgeten för avskrivning motsvarande 900 tkr och internränta motsvarande
490 tkr under första året. Kommunledningskontoret föreslår att
kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden 28 000 tkr i investeringsmedel
utöver den tidigare beslutade investeringsramen för upprustningen av torget i
Kungsängen. Då investeringen sker utöver den investeringsram som
avskrivningarna finansierar föreslår kommunledningskontoret att
kommunfullmäktige beslutar att bevilja nyupplåning för att kunna avsätta
investeringsmedlen för ändamålet.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms ha positiv verkan utifrån ett barnperspektiv, då det nya torget
ska erbjuda miljöer för lek och kreativitet.

Maria Johansson
Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2018
2. Gestaltningsförslag den 27 februari 2017
Beslut sänds till
 Tekniska nämnden
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Ida Brännström
Teknisk chef
Tillväxtkontoret/TA
+46 8-581 691 56
ida.brannstrom@upplands-bro.se
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Begäran om investeringsmedel för torget i
Kungsängen etapp 3
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar
investeringsmedel motsvarande 28 000 tkr utöver redan beslutad
investeringsram för genomförande av förnyelse torget i Kungsängen
etapp 3.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Under 2015, 2016 och 2017 har Tekniska nämnden i Upplands-Bro kommun
bland annat arbetat med att rusta upp och förnya Kungsängen centrum. Genom
arbetet har ytorna runt pendeltågstationen, Kulturhuset och vid Kyrkvägen
förnyats och förbättrats.
Hösten 2016 genomfördes en medborgardialog (del 1 av projektet etapp 3) där
alla som ville kunde komma med synpunkter och idéer om hur torget ska se ut
och vad det ska kunna användas till i framtiden. Synpunkterna har samlats in
på flera olika sätt, enkäter, idélappar och mer riktade intervjuer och samtal. Det
sammanvägda resultatet har varit vägledande i arbetet med projektering och
upphandling av entreprenör som skedde 2017. Produktionen beräknas börja
under våren 2018 och slutföras under början på 2019.
För att kunna genomföra sista förnyelsen av Kungsängens centrum etapp 3
begär härmed samhällsbyggnadskontoret 28 000 tkr i investeringsmedel utöver
redan beslutad investeringsram 2018. Investeringen innebär också behov av
tillkommande medel i driftbudgeten för avskrivning motsvarande 900 tkr och
internränta motsvarande 490 tkr första året.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag





Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2018
Förstudie (förslag till process för förnyelse av Kungsängen centrum)
Resultat av medborgardialogen om Kungsängens torg
Gestaltningsförslag den 27 februari 2017
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Ärendet
Projekt ”Kungsängens c etapp 3 torget” skall förnyas, förbättras och göras om
utifrån medborgardialogen för ett tryggare och snyggare centrum.
White arkitektur som höll medborgardialogen projekterade även också
landskapet för torget. Projektet kommer att under ett års period röja bort gamla
markstenar, beläggning, träd och torginstallationer (konstutsmyckning och
bänkar) för att skapa ett öppnare nyare torg med ett vattenspel mitt på torget
omringat av bänkar och en boulebana. Nya torget kommer inneha vattenpump
för rent vatten där man kan pumpa fram vattnet för att släcka törsten eller
husdjuret. Det öppna nya torget kommer utsmyckas med markstenar och
planteringar i form av träd och buskar.
Kungsängens centrum budget är baserad på etapp 2b nyckeltals resultat, vilket
resulterar i beräknad projektbudget på 28 000 tkr för etapp 3. Detta
överensstämmer med de anbud som inkommit från upphandlingen.
För att kunna genomföra sista förnyelsen av Kungsängens centrum etapp 3
begär härmed samhällsbyggnadskontoret 28 000 tkr i investeringsmedel utöver
redan beslutad investeringsram 2018. Investeringen innebär också behov av
tillkommande medel i driftbudgeten för avskrivning motsvarande 900 tkr och
internränta motsvarande 490 tkr första året

Barnperspektiv
Beslutet kommer att ge en öppnare, roligare miljö i form av lek och äventyr för
barn då vattenspelet kommer ligga i fokus. Vattenpumpen på torget kommer
inbjuda till att svalka törsten från de allra minsta till de lite äldre.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ida Brännström
Teknisk chef

Michael Weldai
Projektingenjör
Bilagor
1. Gestaltningsförslag den 27 februari 2017
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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Det ska finnas utrymme för stora evenemang som Kungsfesten men torget ska också vara en plats att vilja vara på
till vardags, både korta och längre stunder - en plats att
stanna till på.

N

ILLUSTRATIONSPLAN
KUNGSÄNGEN TORG - ILLUSTRATIONSPLAN

SKALA 1:400/A1

20170227

N

RÖRELSESTRÅK
DIAGRAM
KUNGSÄNGEN TORG - ILLUSTRATIONSPLAN SKALA 1:400/A1

20170227

N

TRÄFFPUNKTER LÄNGS HUVUDSTRÅK
KUNGSÄNGEN TORG - ILLUSTRATIONSPLAN

SKALA 1:400/A1

20170227

En pump på torget...

...eller en vattenautomat.

PLANUTSNITT - BLOMSTERDALEN

PLANUTSNITT - TORGET

PLANUTSNITT - NEDRE TORG

N

PRINCIP
FÖR HÖJDSÄTTNING
KUNGSÄNGEN TORG - ILLUSTRATIONSPLAN SKALA 1:400/A1

20170227

N

STORA
EVENEMANG
KUNGSÄNGEN TORG - ILLUSTRATIONSPLAN

SKALA 1:400/A1

20170227

N

TORGHANDEL
DIAGRAM
KUNGSÄNGEN TORG - ILLUSTRATIONSPLAN SKALA 1:400/A1
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PRINCIPSEKTION - VY NORRUT VID TORGET

PRINCIPSEKTION - VY VÄSTERUT FRÅN HUVUDSTRÅK

PRINCIPSEKTIONER

RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK
SKALA
DATUM
RIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK
SKALA
DATUM
SIGN

SIGN

PRINCIPSEKTION - VY ÖSTERUT VID HUVUDSTRÅK (NORRA DEL)

PRINCIPSEKTION - VY VÄSTERUT FRÅN HUVUDSTRÅK (SÖDRA DEL)

PRINCIPSEKTIONER
RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK
RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK

SKALA
SKALA

DATUM
DATUM

SIGN
SIGN

PRINCIPSEKTION - RESTAURANG STRÅK / UTESERVERING

RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK RUBRIK

SKALA

DATUM

PRINCIPSEKTIONER

SIGN

BIRDSEYE PERSPEKTIV

SOLBÄNKAR

VATTEN

SCEN

I bästa solläge en generös bänk längs med stråket som
erbjuder olika typer av sittplatser och tillräckligt många för
alla att finna sin plats i solen. Ett perfekt läge att se folk
och synas. Bänken är mångfunktionell och kan innehålla
grönska och belysning. Den kan vara interaktiv, ett lekfullt
element med ljus- och ljudegenskaper!

I det beda stråket erbjuder ett vattenspel både ett
skådespel för de förbipasserande eller de som slagit sig
ned i solen.
Vattnet är också ett element för de mindre som stimulerar
lek och rörelse. Torget blir en målpunkt - en plats man
minns och gillar att vara på.

Torgets mittpunkt blir en mötesplats både till vardags och
till fest. Ett upplyft golv som böljar och innehåller lekelement som en studsmatta eller en balanslek -en plats att
springa runt på och upptäcka nya saker. I den skuggaigare delen av platsen blommar mindre träd som körsbär
och lönn.

GRÖNSKA

SPEL & LEK

EVENEMANG

Torget ska präglas med inslag av finplantering som bidrar
till den ljumhet och behaglig karaktär. Växter ska vara drfit
säkert och storlek ska inte hinder öppen siktlinjer.

Torget ska utrustas med aktiviteter för alla ålder. Besökare
ska har flera anledningar att stanna till och umgås i olika
sammanhäng.							
									
									
									
									
									
								

Torget ska dimensioneras för att anpassa båda stora och
små evenemang under alla årstider.

Bänk “Paxa” från Nola

Papperskorg T1 typ “Urban” 140 l, från Vestre

Cykelställ CS, dubbelsidigt, från SMEKAB

Sopsorteringskärl T2 typ “Acceptor” källsortering, från Vestre

Cykelpump typ Aros från Veksö

UTRUSTNING FRÅN ETAPP 1

Anslagstavla “Targa” från Metalco

MÅL FÖR TORGPROGRAM
- MER GRÖNSKA, VATTEN OCH LEK
- VATTEN / FONTÄN
- LIV OCH RÖRELSE, ÄVEN PÅ KVÄLLSTID
- MER SITTPLATSER
- BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET
- WOW-FAKTOR
- FLER AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA
- TORGET SOM MÅLPUNKT OCH MÖTESPLATS
N

TORGPROGRAM
KUNGSÄNGEN TORG - ILLUSTRATIONSPLAN

SKALA 1:400/A1

20170227

Ärende 15

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

2018-01-15

Vår beteckning

KS 18/0028

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2018
Förslag till beslut
1

Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses:

Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme

xxx

xxx

AB Vårljus

xxx

xxx

Österhöjdens garage

xxx

xxx

Stockholms länsförbund för krishantering

xxx

xxx

Stockholms läns civilförsvarsförening

xxx

xxx

Stiftelsen Lövsta gård

xxx

xxx

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

xxx

xxx

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund

xxx

xxx

Mälarens vattenvårdsförbund

xxx

xxx

Kommuninvest ekonomisk förening

xxx

xxx

Mälarbanans intressenter AB

xxx

xxx

Svenskt Vattens föreningsstämma

xxx

xxx

2 Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma:

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

3

-

Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras xxx

-

Till ersättare nomineras xxx

Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:
-

Till ledamot i styrelsen nomineras xxx

-

Till ersättare i styrelsen nomineras xxx

-

Till revisor nomineras xxx

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

Datum

2018-01-15

Vår beteckning

KS 18/0028

Kommunledningskontoret
-

Till revisors ersättare nomineras xxx

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. Vid
partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om att den
sittande majoriteten skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag
av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie ledamot
representerar kommunen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2018

Barnperspektiv
Ombud och ledamöter som utses att företräda Upplands-Bro kommun ska alltid
ha ett barnperspektiv på sina uppdrag. Detta får positiv påverkan på barns
utveckling och hälsa.
Kommunledningskontoret
Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2017
Beslut sänds till
 Respektive bolag eller förening

2 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 26

Sammanträdesdatum:

2018-01-31

Val av ombud och ersättare till bolagsoch föreningsstämmor 2018
Dnr KS 18/0028

Beslut
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor
utses:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge
/Mälarkraft Värme

Christina Brofalk (C)

Camilla Janson (S)

AB Vårljus

Tina Teljstedt (KD)

Kerstin Ahlin (S)

Österhöjdens garage

Annika Falk (S)

xxx

Stockholms
länsförbund för
krishantering

Ricard Koljo (C)

Tina Teljstedt (KD)

Stockholms läns
civilförsvarsförening

Camilla Janson (S)

Lisa Edwards (C)

Stiftelsen Lövsta gård

Kerstin Ahlin (S)

xxx

Örnäs-Lillsjöns
fiskevårdsområde

Karl Öhlander

xxx

Stockholms och
Uppsala läns
luftvårdsförbund

Catharina Andersson (S)

Klaus Dürhagen (MP)

Mälarens
vattenvårdsförbund

Mattias Peterson (C)

Lise-Lotte Lundgren
(C)

Kommuninvest
ekonomisk förening

Camilla Janson (S)

Jan Stefanson (KD)

Mälarbanans
intressenter AB

Camilla Janson (S)

xxx

Svenskt Vattens
föreningsstämma

Catharina Andersson (S)

Klaus Dürhagen (MP)

1. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma:

57 (65)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-01-31

-

Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras
Conny Timan (S)

-

Till ersättare nomineras xxx

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:
-

Till ledamot i styrelsen nomineras Helena Austrell (S)

-

Till ersättare i styrelsen nomineras xxx

- Till revisor nomineras Karl Öhlander
- Till revisors ersättare nomineras Ann Jansson
- Fyllnadsval nomineras: Hibo Salad Ali (S)
__________

Kommunstyrelsen beslutar att valen för Moderaterna bordläggs.
__________

Förslag till beslut
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor
utses:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme

xxx

xxx

AB Vårljus

xxx

xxx

Österhöjdens garage

xxx

xxx

Stockholms länsförbund för krishantering

xxx

xxx

Stockholms läns civilförsvarsförening

xxx

xxx

Stiftelsen Lövsta gård

xxx

xxx

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

xxx

xxx

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund

xxx

xxx

Mälarens vattenvårdsförbund

xxx

xxx

Kommuninvest ekonomisk förening

xxx

xxx

Mälarbanans intressenter AB

xxx

xxx

Svenskt Vattens föreningsstämma

xxx

xxx

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma:
-

Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras xxx

58 (65)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
-

Sammanträdesdatum:

2018-01-31

Till ersättare nomineras xxx

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:
-

Till ledamot i styrelsen nomineras xxx

-

Till ersättare i styrelsen nomineras xxx

-

Till revisor nomineras xxx
Till revisors ersättare nomineras xxx

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) föreslår att Kommunstyrelsen bordlägger valen till
bolagen för Moderaterna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen.
Vid partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om
att den sittande majoriteten skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen
vid uppdrag av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en
ordinarie ledamot representerar kommunen.
Beslutet skickas till:


Respektive bolag eller förening

59 (65)

Ärende 16

1 (4)

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-01-15

KS 17/0323

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1 Beslutsrätten beträffande antagande, ändring eller upphävande av
detaljplaner eller områdesbestämmelser som upprättats med
standardförfarande, samordnat eller begränsat planförfarande delegeras till
Kommunstyrelsen.
2

Komplettering av reglementet, avseende ledamöters och utskotts
initiativrätt enligt §§ 30-31, godkänns.

Sammanfattning
Nya bestämmelser och begrepp har förts in i plan- och bygglagen (2010:900)
för att möjliggöra kortare beslutsvägar och snabbare handläggning av ärenden.
Planprocessen har förenklats bl.a. beträffande detaljplaner och
områdesbestämmelser som handläggs med så kallat standardförfarande och
förenklat planförfarande. Detaljplaner och områdesbestämmelser som hanteras
med andra typer av planförfaranden än utökat planförfarande anses inte vara av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Delegation till
Kommunstyrelsen är därmed möjlig. Med anledning av genomförda ändringar i
plan- och bygglagen och för att effektivisera kommunens planprocess föreslår
Samhällsbyggnadskontoret att beslutsrätten för att anta, ändra eller upphäva
vissa detaljplaner och områdesbestämmelser ska delegeras till
Kommunstyrelsen.
Vidare föreslås en komplettering av reglementet med avseende på ledamöters
och utskotts initiativrätt, för att skapa en så effektiv ärendehantering som
möjligt.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 januari 2018

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

Datum

Vår beteckning

2018-01-15

KS 17/0323

Kommunledningskontoret

Ärendet
Ändring i kap. 5 § 27 i plan- och bygglagen (2010:900)
Kommunfullmäktiges rätt att delegera beslutsrätten att anta, ändra och upphäva
detaljplaner och områdesbestämmelser framgår av bestämmelsen i kap. 5 § 27 i
plan- och bygglagen. Bestämmelsen har genom lag (2017:424) om ändringar i
plan- och bygglagen fått ändrat innehåll från och med den 1 juli 2017. Innan
ändringen kunde Kommunfullmäktige uppdra åt Kommunstyrelsen att anta en
plan som inte var av stor vikt eller hade principiell betydelse. Efter ändringen
får Kommunfullmäktige uppdra åt Kommunstyrelsen att anta en plan som inte
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Den gällande formuleringen stämmer överens med motsvarande formulering i
kommunallagen och medför att fler planer ska kunna antas av
Kommunstyrelsen istället för Kommunfullmäktige. Enligt genomförd
lagändring anses planer och områdesbestämmelser som ska handläggas med
utökat planförfarande (se nedanstående text) vara av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. Därför bör beslut om antagande, ändring och
upphävande av sådana planer även i fortsättningen tas av Kommunfullmäktige.
Ändringar beträffande planprocessernas omfattning och benämning
Genom lag (SFS 2014:900) om ändring i plan- och bygglagen har införts
ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Ändringarna, som trädde ikraft
den 1 januari 2015 syftar till att möjliggöra en effektivare kommunal
förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. De innebär
enklare planprocesser. Följande planförfaranden gäller för detaljplaner och
områdesbestämmelser efter genomförda ändringar.
Utökat planförförfarande

Ett utökat planförförfarande ska tillämpas i de fall då planförslaget eller
förslaget till områdesbestämmelser är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt. Det handlar om planer och områdesbestämmelser som inte
överensstämmer med gällande översiktsplan och Länsstyrelsens
granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Standardförfarande

Standardförfarande ska tillämpas för planer och områdesbestämmelser som
överensstämmer med gällande översiktsplan och Länsstyrelsens
granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse eller inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det
medför att fler detaljplaner och områdesbestämmelser än tidigare ska hanteras
enligt standardförfarandet. Det är möjligt, genom ändringen i kap. 5 § 27 i
plan- och bygglagen, för Kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten att
anta, ändra och upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser för sådana
planer till Kommunstyrelsen.

2 (4)

Datum

Vår beteckning

2018-01-15

KS 17/0323

Kommunledningskontoret
Begränsat standardförfarande

Standardförfarande som begränsas till att innehålla endast ett
kommunikationssteg. Det är möjligt för Kommunfullmäktige att delegera
beslutsrätten att anta, ändra och upphäva detaljplaner och
områdesbestämmelser för sådana planer till Kommunstyrelsen.
Samordnat förfarande

Samordnat förfarande innebär att handläggningen samordnas med prövningen
enligt andra lagar för att undvika dubbla prövningar. Det gäller verksamheter
som tillståndsprövas enligt miljöbalken samt åtgärder som prövas enligt
väglagen eller lagen om byggande av järnväg. Grundförutsättningen är att
förslaget till detaljplan eller områdesbestämmelser ska vara förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Finns det andra
planfrågor utöver de som prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om
byggande av järnväg som behöver regleras i detaljplanen så kan inte ett
samordnat förfarande tillämpas. Det är möjligt för Kommunfullmäktige att
delegera beslutsrätten att anta, ändra och upphäva detaljplaner och
områdesbestämmelser för sådana planer till Kommunstyrelsen.
Förenklat förfarande

Ett enklare förfarande införs för att upphäva detaljplaner och
områdesbestämmelser och att förlänga genomförandetiden för detaljplaner. Det
är möjligt för Kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till
Kommunstyrelsen.
Komplettering av reglementet med avseende på initiativrätt
Reglementet föreslås kompletteras med två paragrafer (§§ 30-31) gällande
ledamöters och utskotts initiativrätt (rätt att väcka ärenden). Ledamöter och
utskott föreslås inkomma med ärenden skriftligen, 16 dagar före
kommunstyrelsens sammanträden. Bakgrunden till detta är att hanteringen av
ärendet ska ske smidigt och effektivt, med så kort handläggningstid som
möjligt.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn eller deras
livsmiljöer.

3 (4)

Datum

Vår beteckning

2018-01-15

KS 17/0323

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 januari 2018
2. Förslag till reviderat reglemente för Kommunstyrelsen
Beslut sänds till
• Maria Johansson
• Mathias Rantanen
• Andrea Andersson
• Ulla Kujala

4 (4)

1(9)
Nr

3.3 U22

Ersätter

3.3 U21

Gäller

FÖRFATTNINGSSAMLING

fr.o.m.

2016-03-27

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16, § 155, senast reviderat av Kommunfullmäktige den …
201723 mars 2016, Kf § 34..
Utöver det som föreskrivs om Kommunstyrelsen i kommunallagen och annan författning gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Uppdrag
§1
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning samt säkerställer
att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprättshålls.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamheter.
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala
företag, stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda målen och
återrapportera till Kommunfullmäktige.
Ledningsfunktionen
§2
I Kommunstyrelsen ledningsfunktion ligger att utifrån ett strategiskt erspektiv leda och
samordna bland annat
1.
2.
3.

utvecklingen av den kommunala demokratin
personalpolitiken
den fysiska planeringen (översiktsplanering och detaljplanering) av användningen av mark och
vattenområden

4.

mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls
samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande utveckling av trafikförsörjningen
utvecklingen av frilufts- och grönområden
informationsverksamheten
arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
arbetet med att effektivisera administrationen
utvecklingen av informationsteknik, -system och kommunikation
utvecklingen av medborgardialog och brukarinflytande

2

UBFS

12. utveckling av kommunens miljöarbete
13. utveckling av kommunens jämnställdhets-, mångfald- och diskrimineringsarbete
14. Kommunstyrelsen ansvara för beslut om samordning mellan nämnder och gränsdragningen
mellan nämndernas kompetens. Vidare ska Kommunstyrelsen med uppmärksamhet följa övriga
nämnders och kommunalabolags verksamhet samt verksamheten i kommunalförbund och andra
organisationer som kommunen är medlem i.
15. räddningstjänstens verksamhet och verka för en minskning av risken för olyckor
Styrfunktionen
§3
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

I Kommunstyrelsens styrfunktion ingår att
leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i frågor som inte i lag är
förbehållna annan nämnd
övervaka att de av Kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning hanteras rationellt och ekonomiskt
se till att uppföljning sker till Kommunfullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och kontors- /förvaltningscheferna
lämna direktiv angående förvaltningen av kommunens fastigheter
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller
annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv
men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden med de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
verka för ett optimalt utnyttjande av kommunens lokaler

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER
Ekonomisk förvaltning
§4
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning utifrån de riktlinjer
Kommunfullmäktige fastställt.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att
kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för
indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
1.

se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett

2.

samordna kommunens inköpsverksamhet

3.

handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.

KS 17-0323-1 Reglemente för Ks.doc 592564_6_0Dokumentmall2

Ändrad fältkod

3

UBFS

Personalpolitiken
§5
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att:
1.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörandeförhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

2.

förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller
11-14 och 38 § lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden

3.

besluta om stridsåtgärd

4.

avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

5.

lämna uppdrag som avses i 6 kap, 3 § lagen om vissa kommunala befogenhet (2009:47)

6.

verka för utveckling och samordning av personaladministrationen samt genom riktlinjer
underlätta handläggningen av personaladministrativa frågor vid kommunens förvaltningar

7.

lämna råd och biträda kommunens övriga nämnder beträffande bl. a. rekrytering, introduktion,
utbildning, arbetsmiljö, rehabilitering samt arbetsrättsliga frågor

8.

anställa samtliga kontors-/förvaltningschefer

9.

besluta om förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan

10. utformning och prövning av tjänstbarhetsintyg.
Uppgifter enligt speciallagstiftning
§6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kommunstyrelsen ska dessutom svara för följande uppgifter enligt övrig speciallagstiftning:
uppgifter som arbetslöshetsnämnd
uppgifter enligt kapitel 3-7, plan- och bygglagen om översiktsplan, detaljplan och
områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering
uppgifter som enligt lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av kommunen.
uppgifter som krisledningsnämnd och övriga uppgifter enligt lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap
åtgärder som åligger kommunen enligt säkerhetsskyddslagen
uppgifter som arkivmyndighet (närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente)
registeransvar enligt personuppgiftslagen för register som styrelsen för i sin verksamhet och
förfogar över
kommunens anslagstavla

Övrig verksamhet
§7

Kommunstyrelsen har vidare hand om:

1.

genomförandet av åtgärder som förebygger arbetslöshet eller minskar verkningarna av arbetslöshet
samt utveckling av näringslivsfrågor och ansvarar för att allmänt främja sysselsättningen,
näringslivet och turismen i kommunen

2.

uppgifter som åläggs Upplands-Bro kommun som huvudman eller som hemkommun inom
skolväsendet enligt skollagen eller annan författning. Uppgifterna avser skolformen kommunal
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vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.
3.

för verkställighet av daglig verksamhet för funktionshindrad enligt 9 § punkt 10 i lag (1998:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dock inte daglig verksamhet som är integrerad i
bostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 i samma lag.

4.

kommunens samlade informationsverksamhet

5.

reformering av Kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av Kommunfullmäktiges
handlingar

6.

tillståndsgivning för användning av kommunens vapen

7.

kommunens övergripande statistikverksamhet

8.

kommunens konsumentverksamhet

9.

kommunens övergripande folkhälsoarbete

10. energi- och klimatplaneringen samt att främja energihushållningen i kommunen
11. ansvara för information till allmänheten om sin verksamhet
12. sponsorsavtal enligt kommunens sponsringspolicy
13. verka för regelreformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde
14. de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd
15. beslut om tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på offentlig plats
Processbehörighet
§8
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt
verksamhetsområde.
Delegering från kommunfullmäktige
§9

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

1.
2.

kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som Kommunfullmäktige fastställt
antagnade, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser som
överensstämmer med gällande översiktsplan och som inte är av stor vikt eller har principiell
betydelse. Detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång mot berörd
fastighetsägares bestridande
3.2. förlänga eller förnya detaljsplans genomförandetiden för detaljplaner, s.k. förenklat
planförfarande.
4.3. antagande, ändraing eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser som upprättats
med när regler om enkelbegränsat planförfarande tillämpas.
4. anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser som upprättats med
standardförfarande, dvs. överensstämmer med gällande översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande, är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplan får dock inte ändras eller
upphävas före genomförandetidens utgång mot berörd fastighetsägares bestridande. Uppdraget
får inte vidaredelegeras
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5.

anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser som upprättats med samordnat
planförfarande, dvs. att planen överensstämmer med gällande översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
5.6. uttag av gatukostnader inom de riktilinjer Kommunfullmäktige fastställt
6.7. övergripande frågor om strandskyddsområden i kommunen
7.8. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som Kommunfullmäktige fastställt
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som Kommunfullmäktige
angivit
8.9. ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen
9.10. belasta kommunens mark eller tillförsäkra kommunens rätt till servitut, ledningsrätt,
nyttjanderätt samt rätt till väg, anläggning eller dylikt
10.11.
utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt
uttag och utbyte av pantbrev och dylikt
11.12.
köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller
fastighetsdel samt mottagande av fastigehet eller fastighetsdel som gåva, inom
Kommunfullmäktige fastställda riktlinjer beträffande belopp och vilkor i övrigt
12.13.
upplåta tomträtt och regler avgäld, inom av Kommunfullmäktige fastställd riktlinjer
beträffande belopp och villkor i övrigt
13.14.
i sådana mål och ärenden, där det ankommer på Kommunstryrelsen att föra kommunens
talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal
14.15.
avge yttrande enligt kameraövervakningslagen (2013:460)
15.16.
avge yttrande som ankommer på Kommunfullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i
sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie
sammanträde med Kommunfullmäktige
16.17.
utnyttjande av rätt till förtur till lägenhet hos AB Upplands-Brohus för personal hos
nyetablerade företag och egen personal
17.18.
hyra lokaler för kommunens behov, i första hand från Upplands-Bro kommun
fastigheter AB
18.19.
hyra ut kommunens lokaler som inte upplåtits till annan nämnd
19.20.
träffa och vid behov häva avtal inom styrelsens verksamhetsområde samt godkänna
säkerheter o d
Ansvar och rapporteringsskyldighet
§ 10 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
Kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER
Sammansättning
§ 11 Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsens mandatperiod räknas
från och med det sammanträde då valet förrättas till det sammanträde då val förrättas nästa gång.
Styrelsen väljs av det nyvalda Kommunfullmäktiget vid dess första sammanträde för mandatperioden.
Ersättarnas tjänstgöring
§ 12 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning fullmäktige fastställt mellan dem.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
§ 13 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Ersättares yttranderätt
§ 14 En ersättare som är närvarande vid sammanträde men som inte tjänstgör, har rätt att delta i
överläggningarna och att få sin mening tecknad till protokollet.
Inkallande av ersättare
§ 15 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid
kommunstyrelsens förvaltning som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra
och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
§ 16 Om varken ordföranden, förste eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.
Tidpunkt för sammanträden
§ 17

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
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Kallelse till sammanträde
§ 18

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på
ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste
ledamoten göra detta.
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Ordföranden
§ 19
1.
2.
3.
4.

Det åligger Kommunstyrelsens ordförande att:
närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt
representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämmer annat i ett särskilt fall.
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med samtliga nämnder.
Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Kommunalråd
§ 20 Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet, ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för
kommunen.
Justering av protokoll
§ 21

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
Reservation
§ 22 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
Delgivning
§ 23 Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan
anställd som styrelsen bestämmer.
Undertecknande av handlingar
§ 24 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordförande och kontrasigneras av
kommundirektören eller annan anställd som kommundirektören bestämmer.
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.
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Utskott
§ 25 Kommunstyrelsen får inrätta ett arbetsutskott samt de ytterligare utskott som styrelsen finner
lämpligt.
Utskott består av det antal ledamöter och ersättare som kommunstyrelsen beslutar.
§ 26 Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en
ordförande och en eller flera vice ordförande.
Om ordföranden eller vice ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
§ 27

Ersättare har rätt att närvara vid utskottssammanträden.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott ska fyllnadsval snarast förrättas.
§ 28 Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas
när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 29 De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av utskott eller
nämndberedning om beredning behövs.
Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts av
utskott ska detta lägga fram förslag till beslut.
Initiativrätt
§ 30 Ordinarie ledamot har rätt att initiera ärenden avseende kommunstyrelsens ansvarsområden.
Ärendet ska anmälas skriftligen och vara ingivet till kanslistaben minst 16 dagar före kommunstyrelsens
sammanträde. På närmast följande sammanträde noterar kommunstyrelsen att ärendet inkommit samt
beslutar hur ärendet ska avgöras.
§ 31 Kommunstyrelsens utskott har rätt att initiera ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen och
av kommunfullmäktige. Ett sådant ärende ska anmälas skriftligen genom att ett protokollsutdrag från
utskottet inges till kommunkansliet minst 16 dagar före kommunstyrelsens sammanträde.
Ett ärende som initieras av ansvarigt utskott ska inte beredas av ett annat utskott innan det har behandlas
av kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 25

2018-01-31

Revidering av reglemente för
kommunstyrelsen
Dnr KS 17/0323

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga punkt 1.
__________
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Komplettering av reglementet, avseende ledamöters och utskotts initiativrätt
enligt §§ 30-31, godkänns.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. Beslutsrätten beträffande antagande, ändring eller upphävande av
detaljplaner eller områdesbestämmelser som upprättats med
standardförfarande, samordnat eller begränsat planförfarande delegeras
till Kommunstyrelsen.
2. Komplettering av reglementet, avseende ledamöters och utskotts
initiativrätt enligt §§ 30-31, godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Rolf Nersing (S), Catharina Andersson (S), Annika Falk
(S), Sara Ridderstedt (MP), Andrée Wright (MP), Jan Stefanson (KD) och Lisa
Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om att bordlägga punkt 1.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) föreslår Kommunstyrelsen
följande revideringar i reglementet:



§ 9 punkt 4 och 5 tas bort
§ 30 och § 31 tas bort

Johan Tireland (SD) ansluter sig till Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M) och Martin
Normark (L) förslag.

Sammanfattning
Nya bestämmelser och begrepp har förts in i plan- och bygglagen (2010:900)
för att möjliggöra kortare beslutsvägar och snabbare handläggning av ärenden.
Planprocessen har förenklats bl.a. beträffande detaljplaner och
områdesbestämmelser som handläggs med så kallat standardförfarande och
förenklat planförfarande. Detaljplaner och områdesbestämmelser som hanteras

53 (65)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-01-31

med andra typer av planförfaranden än utökat planförfarande anses inte vara av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Delegation till
Kommunstyrelsen är därmed möjlig. Med anledning av genomförda ändringar i
plan- och bygglagen och för att effektivisera kommunens planprocess föreslår
Samhällsbyggnadskontoret att beslutsrätten för att anta, ändra eller upphäva
vissa detaljplaner och områdesbestämmelser ska delegeras till
Kommunstyrelsen.
Vidare föreslås en komplettering av reglementet med avseende på ledamöters
och utskotts initiativrätt, för att skapa en så effektiv ärendehantering som
möjligt.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 januari 2018

Beslutsgång 1
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta att bordlägga punkt 1, och
finner att punkt 1 bordläggs.

Beslutsgång 2
Ordförande finner att det då återstår två förslag till beslut, enligt
Kommunledningskontorets förslag i punkt 2 och Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M),
Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) förslag.
Ordförande ställer förslaget mot varandra och finner att Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag i punkt 2.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets
förslag i punkt 2 röstar Ja.
Den som vill att Kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Kjos (M), Marcus
Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M),
Martin Normark (L) och Johan Tireland (SD) röstar Nej.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Nej-röst

Avstår
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Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Andrée Wright (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Fredrik Kjos (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Kaj Bergenhill (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Martin Normark (L)

X

Johan Tireland (SD)

X

Camilla Janson (S)

X

Under upprop lämnas åtta (8) Ja-röster till Kommunledningskontorets förslag i
punkt 2 och sju (7) Nej-röster enligt Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M),
Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M), Anders Åkerlind (M), Martin
Normark (L) och Johan Tireland (SD).
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag i punkt 2.

Reservationer och särskilda uttalanden
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M),
Anders Åkerlind (M) och Martin Normark (L) reserverar sig till förmån för
eget förslag med motiveringen:
”Föreslagna förändringar avseende planförfarande och rätten för enskild
ledamot att väcka ärende har en kraftig negativ påverkan på demokratiska
grundvärden. Varför vi motsätter oss förändringarna.”
Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till:



Maria Johansson
Mathias Rantanen
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Andrea Andersson
Ulla Kujala
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