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§ 67 Fördjupad översiktsplan för 
Kungsängens tätort - Samråd 

 Dnr KS 15/0261 

Beslut 
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort i Upplands-

Bro, med tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med 
PBL SFS 2010:900.  

2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och 
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd. 

Särskilda uttalanden 
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet. 

Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning 
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen 
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt hållbar utveckling. De fördjupade översiktsplanerna har särskild fokus 
på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på hur både Bro och 
Kungsängen kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Arbetet med de båda 
fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild 
och ge bästa möjliga förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas. 

Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen ger bland annat riktlinjer för 
hur Kungsängens torg ska utvecklas, var förtätning kan göras och vilka 
kopplingar som behöver stärkas eller tillkomma mellan olika områden. 
Utvecklingen av Kungsängens stationsområde tas upp i ett eget avsnitt och 
visar bland annat vilka ytor som behöver reserveras för utveckling av 
kollektivtrafiken.  

Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument, 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. 
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en 
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i 
Miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27 

maj (skickas ut efter justering) 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020 
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 Kommunstyrelsens preciserade direktiv för fördjupad översiktsplan för 
Kungsängen den 31 maj 2017 § 49.  

 Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för del av 
Kungsängen den 25 september 2013 § 123. 

 Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december 
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016 
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017. 

 Kungsängen kulturmiljöer, WSP, 2019. 

 Trafiknätsanalys Kungsängen, Norconsult, 2018. 

 Ytdispositionsstudie Kungsängens IP, Codesign, 2019.  

 PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

 PM – Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

 PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

 PM – Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2019 

 Kommunfullmäktiges mål och budget för år 2020, beslutat av 
Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 265. 

 Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Kommunens 
vision.  

 RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018. 

Förslag till beslut 
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort i Upplands-

Bro, med tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med 
PBL SFS 2010:900.  

2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och 
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd. 

Protokollsanteckning 
Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande 
protokollsanteckning:  

Socialdemokraterna avvaktar att ta ställning i väntan på samrådet. 
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Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande 
protokollsanteckning:  

För att Vänsterpartiet skall kunna avge en röst i ett så pass viktigt ärende måste 
vi ha våra medlemmar med oss i att kunna tillstyrka att förslaget ograverat 
lämnas ut till samråd. Den korta tid som vi nu har haft mellan det att vi 
mottagit förslaget medför att vi inte har kunnat inhämta medlemmarnas mandat 
att ta ställning i ärendet. 

Beslutet skickas till: 

 Enligt remisslista. 

 

 


