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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

 

 

   SN 20/0232  

Socialnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan 
för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 

Förslag till beslut 

Socialnämnden ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, 
FÖP Kungsängen 2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj § 67 2020 att sända ut planförslag, 
FÖP Kungsängen 2040 på samråd. Samrådshandlingarna är en fördjupning av 
Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP 2010 och förslaget innehåller både 
övergripande strategier och konkreta förslag. I FÖP Kungsängen ligger särskild 
fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.  

Samrådstiden för FÖP Kungsängen 2040 är mellan den 9 juni och den 25 
oktober 2020, efter beslut om förlängt samråd med en månad i 
Kommunstyrelsen den 16 september. 

Socialkontoret ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, 
FÖP Kungsängen 2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. 
Kontoret för bland annat fram i sina synpunkter på förslaget vikten av att ta 
tillvara de målgrupper som ingår i Socialnämndens verksamhetsområdens 
bostadsbehov vid framtida planering. Kontoret ser även positivt på de teman 
om social hållbarhet samt barnperspektiv som genomsyrar förslaget samt på 
förslagen att bygga ut kollektivtrafiken, gynna centrumhandel och att arbeta för 
en ökad folkhälsa i kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2020 

 Bilaga 1 - Socialnämndens yttrande över förslag för Kungsängen, FÖP 
2040 

 Bilaga 2 – missiv samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för 
Kungsängen i Upplands-Bro kommun, FÖP Kungsängen 2040 den 9 
juni 2020 

 Bilaga 3 – FÖP Kungsängen 2040, samrådshandling den 9 juni 2020 
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Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj § 67 2020 att sända ut planförslag, 
FÖP Kungsängen 2040, på samråd i enlighet med PBL SFS 2010:900. 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan 
(FÖP). Tjänstepersoner ifrån kommunens andra kontor har deltagit i arbetet 
genom en referensgrupp samt workshops.  Samrådshandlingarna är en 
fördjupning av Upplands-Bros rådande översiktsplan ÖP 2010. Planförslaget 
innehåller både övergripande strategier samt konkreta förslag. 

I FÖP Kungsängen ligger särskild fokus på miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet. FÖP:en ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas i 
Kungsängen samt var det kan förtätas med bostäder och hur Kungsängen ska 
rustas för att klara av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och 
översvämningar. FÖP:en tar även upp hur Kungsängens torg kan fortsätta att 
utvecklas som en trygg och levande plats samt hur stationsområdet kan 
utvecklas. 

Samrådstiden för FÖP Kungsängen 2040 är mellan den 9 juni och den 25 
oktober 2020, efter beslut om förlängt samråd med en månad i 
Kommunstyrelsen den 16 september. Förslaget med alla bilagor finns att se på 
biblioteken i Bro och Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens 
centrum. Materialet finns även på kommunens webbplats: 
http://www.upplands-bro.se/tatort. 

Socialkontorets synpunkter 

Socialnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som ansvarar för 
omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer 
erhåller den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom 
socialtjänsten. Nämnden ansvarar även för sociala bostäder och kontrakt till 
individer som ej kan få bostad på den ordinarie bostadsmarknaden samt till 
nyanlända. 

I Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2020 anger 212 kommuner, utav de 288 
som besvarade enkäten, att de har ett underskott på bostäder. Trots att det har 
skett en ökning av antalet nybyggda bostäder så finns det grupper som har svårt 
att tillgodose sina behov på bostadsmarknaden. Exempel på dessa målgrupper 
är nyanlända, personer med funktionsnedsättning och de som lever på 
försörjningsstöd tillhör alla Socialnämndens verksamhetsområde. 
Socialkontoret anser att förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, 
FÖP Kungsängen 2040 bör tillvarata dessa grupper och deras bostadsbehov i 
framtida planering.  

FÖP Kungsängen 2040 tema om social hållbarhet berör Socialnämndens och 
socialtjänstens verksamheter i en hög grad. Socialkontoret anser att det är 
mycket positivt att det, utöver temat social hållbarhet, finns ett uttalat tema för 
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barnperspektivet som även detta genomsyrar förslaget. Barnkonventionen är 
svensk lag sedan i år och genomsyrar även den socialtjänstens arbete.   

Exempel på barnperspektiv i FÖP Kungsängen 2020 är att det på Kungsängens 
torg ska skapas ”målpunkter, mötesplatser och stadsrum som människor dras 
till och känner igen. Kungsängens torg ska i framtiden erbjuda fler ytor som 
lockar till lek och aktivitet”. Barn ska ges en större plats i centrala Kungsängen 
genom fler lekytor, lekfull formgivning och mer offentlig konst. 

Inom socialnämndens verksamhetsområden finns det målgrupper med liten 
eller ingen inkomst som saknar de ekonomiska möjligheterna att ta sina barn på 
aktiviteter utanför sin tätort eller sitt bostadsområde. Det är därför värdefullt att 
kommunen skapar aktiviteter för barn som är belägna i områden dit invånare 
lätt kan ta sig och som är tillgängligt för alla. Tillgängligheten ska gälla 
samtliga invånare, med eller utan funktionsvariationer.  

Ett annat exempel är att FÖP Kungsängen 2040 siktar på att tillgängliggöra 
målpunkter vid Mälaren och rekreationsområden samt natur- och 
kulturområden. Detta ska ske genom att bejaka konst, lekfullhet och varierade 
uttryck när Kungsängen förtätas centralt. Kontoret anser att det är av vikt att 
detta sker inkluderande och tillgängligt för alla, inklusive dem med 
funktionsvariationer.  

Vidare ställer sig socialkontoret positivt till visionen att utveckla 
kollektivtrafiken och pendeltågsområdet i Kungsängen. Målgrupper inom 
socialnämndens verksamhetsområden kan sakna egen bil och vara beroende 
utav buss och pendeltåg för att kunna ta sig till arbetet eller sin skola. En 
fungerande och utbyggd kollektivtrafik är även viktig för de som ska ta sig till 
arbetet inom nämndens verksamheter eller för de anhöriga som vill hälsa på 
släktingar som bor på till exempel en gruppbostad i kommunen. Kungsängens 
torg bör utvecklas för att skapa mötesplatser med vardagsnära handel, 
restaurang, service och möteslokaler som inte kräver en egen bil för att besöka.  

Socialkontoret stödjer tanken att kommunen ska uppmuntra till aktivitet och 
rörelse genom att utveckla tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som 
Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna udden. FÖP Kungsängen 2040 vill 
även öka tillgängligheten för gående och cyklister till service, 
pendeltågsstation, fritidsanläggningar och områden för rekreation och 
friluftsliv vilket kontoret anser positivt och något som kommer socialnämndens 
målgrupper till gagn. Personer med funktionsvariationer är till exempel en 
målgrupp som enligt Folkhälsomyndigheten lider utav sämre folkhälsa än 
resterande befolkning. Socialkontoret anser därför att det är bra att FÖP 
Kungsängen 2040 har en uttalad vision att underlätta för kommunens invånare, 
inklusive målgruppen personer med funktionsvariationer, att kunna förbättra 
sin hälsa genom lättillgängliga aktiviteter i närområdet.  

Slutligen så vill socialkontoret klargöra att de krav som FÖP Kungsängen 2040 
för fram gällande klimatförändringar och byggnation i högsta grad även gäller 
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för nybyggnation och renovering utav socialnämndens grupp- och 
servicebostäder. Socialstyrelsen anser att personer med funktionsvariationer 
tillhör särskilt såbara grupper vid till exempel höga temperaturer. Således bör 
även grupp- och servicebostäder erbjudas stärkt mikroklimat med skugga och 
grönska, precis som skolor, äldreboenden och centrum. 

Barnperspektiv 

Utsänt förslag på FÖP Kungsängen 2040 har ett tydligt barnperspektiv då det 
är ett utav fyra uttalade teman. Detta innebär att samtliga barn och ungdomar 
som har insatser inom socialnämndens verksamhetsområden har samma 
rättigheter som alla andra barn och ungdomar i kommunen. Barnens perspektiv 
och åsikter ska såldes genomsyra planeringen utav Kungsängens tätort med 
sikte på år 2040.  

Socialkontoret 

 

 

  

Socialchef  

 Tf. avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 
 

Bilagor 

1. Socialnämndens yttrande över förslag för Kungsängen, FÖP 2040 
2. Missiv samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen i 

Upplands-Bro kommun, FÖP Kungsängen 2040 den 9 juni 2020 
3. FÖP Kungsängen 2040, samrådshandling den 9 juni 2020 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen. Ange referens ”Synpunkter FÖP Kungsängen KS 
15/0261” 
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Socialnämnden

Datum

2020-09-24

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Socialnämndens yttrande över FÖP
Kungsängen 2040
Bilaga till ärende SN 20/0232

Socialnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som ansvarar för
omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer
erhåller den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom
socialtjänsten. Nämnden ansvarar även för sociala bostäder och kontrakt till
individer som ej kan få bostad på den ordinarie bostadsmarknaden samt till
nyanlända.

I Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2020 anger 212 kommuner, utav de 288
som besvarade enkäten, att de har ett underskott på bostäder. Trots att det har
skett en ökning av antalet nybyggda bostäder så finns det grupper som har svårt
att til lgodose sina behov på bostadsmarknaden. Exempel på dessa målgrupper
är nyanlända, personer med funktionsnedsättning och de som lever på
försörjningsstöd tillhör alla Socialnämndens verksamhetsområde.
Socialnämnden anser att förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen,
FÖP Kungsängen 2040 bör tillvarata dessa grupper och deras bostadsbehov i
framtida planering.

FÖP Kungsängen 2040 tema om social hållbarhet berör Socialnämndens och
socialtjänstens verksamheter i en hög grad. Socialnämnden anser att det är
mycket positivt att det, utöver temat social hållbarhet, finns ett uttalat tema för
barnperspektivet som även detta genomsyrar förslaget. Barnkonventionen är
svensk lag sedan i år och genomsyrar även den socialtjänstens arbete.

Exempel på barnperspektiv i FÖP Kungsängen 2020 är att det på Kungsängens
torg ska sk apas ”m ålpunkt er, mötesplatser och st a dsrum som människor dras
till och känner igen. Kungsängens torg ska i framtiden erbjuda fler ytor som
lockar til l l ek och akti vit et” . Barn ska ges en större plats i centrala Kungsängen
genom fler lekytor, lekfull formgivning och mer offentlig konst.

Inom socialnämndens verksamhetsområden finns det målgrupper med liten
eller ingen inkomst som saknar de ekonomiska möjligheterna att ta sina barn på
aktiviteter utanför sin tätort eller sitt bostadsområde. Det är därför värdefullt att
kommunen skapar aktiviteter för barn som är belägna i områden dit invånare
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (3)  
2020-09-24   

 
 

lätt kan ta sig och som är tillgängligt för alla. Tillgängligheten ska gälla 
samtliga invånare, med eller utan funktionsvariationer.  

Ett annat exempel är att FÖP Kungsängen 2040 siktar på att tillgängliggöra 
målpunkter vid Mälaren och rekreationsområden samt natur- och 
kulturområden. Detta ska ske genom att bejaka konst, lekfullhet och varierade 
uttryck när Kungsängen förtätas centralt. Kontoret anser att det är av vikt att 
detta sker inkluderande och tillgängligt för alla, inklusive dem med 
funktionsvariationer.  

Vidare ställer sig socialnämnden positivt till visionen att utveckla 
kollektivtrafiken och pendeltågsområdet i Kungsängen. Målgrupper inom 
socialnämndens verksamhetsområden kan sakna egen bil och vara beroende 
utav buss och pendeltåg för att kunna ta sig till arbetet eller sin skola. En 
fungerande och utbyggd kollektivtrafik är även viktig för de som ska ta sig till 
arbetet inom nämndens verksamheter eller för de anhöriga som vill hälsa på 
släktingar som bor på till exempel en gruppbostad i kommunen. Kungsängens 
torg bör utvecklas för att skapa mötesplatser med vardagsnära handel, 
restaurang, service och möteslokaler som inte kräver en egen bil för att besöka.  

Socialnämnden stödjer tanken att kommunen ska uppmuntra till aktivitet och 
rörelse genom att utveckla tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som 
Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna udden. FÖP Kungsängen 2040 vill 
även öka tillgängligheten för gående och cyklister till service, 
pendeltågsstation, fritidsanläggningar och områden för rekreation och 
friluftsliv vilket kontoret anser positivt och något som kommer socialnämndens 
målgrupper till gagn. Personer med funktionsvariationer är till exempel en 
målgrupp som enligt Folkhälsomyndigheten lider utav sämre folkhälsa än 
resterande befolkning. Socialnämnden anser därför att det är bra att FÖP 
Kungsängen 2040 har en uttalad vision att underlätta för kommunens invånare, 
inklusive målgruppen personer med funktionsvariationer, att kunna förbättra 
sin hälsa genom lättillgängliga aktiviteter i närområdet.  

Slutligen så vill socialnämnden klargöra att de krav som FÖP Kungsängen 
2040 för fram gällande klimatförändringar och byggnation i högsta grad även 
gäller för nybyggnation och renovering utav socialnämndens grupp- och 
servicebostäder. Socialstyrelsen anser att personer med funktionsvariationer 
tillhör särskilt såbara grupper vid till exempel höga temperaturer. Således bör 
även grupp- och servicebostäder erbjudas stärkt mikroklimat med skugga och 
grönska, precis som skolor, äldreboenden och centrum. 

 

 

Martin Normark  

Ordförande socialnämnden 
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From:  
Sent: den 9 juni 2020 16:27 
To: Bygg- och miljönämnden; Utbildningsnämnden; Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden; Äldre- och omsorgsnämnden; Socialnämnden; Kultur- 
och fritidsnämnden; Tekniska nämnden 

Subject: E-post 2 av 2: Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för 
Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 

Attachments: HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen.pdf 
 

E-post 2 av 2 
 
Till alla nämnder i Upplands-Bro kommun 
 

SAMRÅD 

av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen i Upplands-Bro, FÖP Kungsängen 2040 
Upplands-Bro kommun 
 
Vår beteckning KS 15/0261  
 
Ta del av bifogad information. 
 
Samråd om förslaget pågår tisdagen den 9 juni 2020 –  fredagen den 25 september 2020.   
 
Vi bifogar handlingarna. Allt material finns också tillgängligt på kommunens hemsida: www.upplands-
bro.se/tatort.  
 
Planhandlingarna som samråds är: 
 

 Fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 (planförslag). 

 FÖP Kungsängen 2040 – Planeringsförutsättningar för Bro och Kungsängen. 

 FÖP Kungsängen 2040 – Hållbarhetskonsekvensbeskrivning för Bro och Kungsängen. 

Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt på Kungsängens bibliotek och 
biblioteket i Brohuset i Bro centrum.  
Det går bra att kontakta oss så skickar vi en omgång med papperskopior. 
 
Synpunkter på förslaget ska senast fredagen den 25 september 2020 skriftligen framföras till: 
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller kommunstyrelsen@upplands-
bro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Kungsängen KS 15/0261”. 
 
Frågor i ärendet besvaras av , översiktsplanerare på Samhällsbyggnadskontoret.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  

 

Översiktsplanerare 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
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08-581 693 08 
@upplands-bro.se 

www.upplands-bro.se 

 



43 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 - SN 20/0232-4 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040

STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM AB

Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
Telefon: 08-545 556 30
www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn
Organisationsnummer: 556655-7137

HÅLLBARHETSKONSEKVENSBESKRIVNING

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER FÖR BRO OCH KUNGSÄNGEN

Upplands-Bro kommun

Samrådshandling Våren 2020
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Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

2020-04-02 s 2

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

Förord och läsanvisning

Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av
förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. De fördjupade
översiktsplanerna har konsekvensbedömts var för sig men redovisas
i en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB). De
inledande delarna som beskriver metodik, process och
avgränsningar samt de avslutande delarna om ekosystemtjänster
och kumulativa konsekvenser redovisas i gemensamma delar i
dokumentet. Bedömning av konsekvenser av respektive FÖP sker i
separata kapitel för Bro respektive Kungsängen för att
konsekvenserna av respektive FÖP ska kunna utläsas var för sig.

HKB:n har tagits fram av  och
 på Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Arbetet med

hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med
kommunens tjänstemän:

, Avdelningschef övergripande samhällsplanering
, Kommunekolog och samhällsplanerare

 Samhällsplanerare
, Samhällsplanerare

Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i
arbetsgruppen och medverkat på workshops om
hållbarhetsbedömningen.

Flygfoto framsida: Bro (vänster) och Kungsängen (höger), Upplands-Bro kommun
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Sammanfattning

Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till två fördjupade
översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen. De fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen antas medföra
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Kommunen har valt att göra en  hållbarhetsbedömning som också
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Workshops har även
hållits med politiken. Genom detta arbetssätt har flera perspektiv av
hållbarhet integrerats i processen.

Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen.
Planförslagen har konsekvensbedömts var för sig men redovisas i
en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB).

Planförslagens (inklusive nollalternativet för respektive plan)
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med

hjälp av en värderos. Värderosen ska betraktas som en bedömning
av förutsättningarna att nå en hållbar utveckling och inte som ett
absolut värde på hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och
värderosen visar att planförslagen och nollalternativen har olika
stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Bedömningarna utgår ifrån att planförslagen och föreslagna
planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering.

Bro
Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större utsträckning
bidra till hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller
både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv
Planförslaget och planeringsinriktningarna bedöms vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv.

Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar ut områden
för utveckling av kollektivtrafik, strategiska områden för
fördröjning av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall samt
pekar ut prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar
samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till
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viss del andelen hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp av
växthusgaser och för att rena och fördröja dagvatten och skydda
recipienten Mälaren är det därför viktigt att
planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur och biologisk
mångfald innebär planförslaget nya planeringsinriktningar som
säger att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt att
klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska områden med
högre naturvärden i närheten av Mälaren bevaras, vilket är en
positiv förändring jämfört med nollalternativet. När det gäller
folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms
planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för
buller, utsläpp till luft och risker.

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten till natur- och
kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå och cykla. Planförslaget
har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av
områden kan ske samtidigt som de förtätas. Utifrån ett
kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet och planförslaget
vara likvärdiga. Båda alternativen gör intrång i riksintresse för
kulturmiljö (Bro) men i nollalternativet är intrånget något mindre.
Planförslaget innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark
jämfört med nollalternativet.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.

När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget med handel och service och tillgängliggör natur-
och kulturvärden. Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och
näringsliv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Bro. Genom att
planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning
bedöms planförslaget också vara mer hållbart utifrån
kommunalekonomi och robusthet. Planförslaget blir mer
resurseffektivt och ger också bättre förutsättningar för att kunna
nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.

Kungsängen
Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i större
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. Planförslaget och planeringsinriktningarna
bedöms vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då
det inte finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv.

För miljömässig hållbarhet bedöms planförslaget vara mer hållbart
när det gäller klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsättningar att
skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. Detta beror bland annat på
att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar än
nollalternativet, gällande till exempel utbyggd laddinfrastruktur och
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stärkt mikroklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling av
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten,
ytor för översvämning och skyfall och en prioritering gällande
utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen
bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda ytor.
För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för att rena och
fördröja dagvatten och skydda recipienten Mälaren är det därför
viktigt att planeringsinriktningarna följs. Planförslaget bedöms
också vara mer hållbart gällande ekosystem och biologisk
mångfald. Detta då planförslaget har nya planeringsinriktningar om
att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3
och 4 ska grönkompenseras. För grönstruktur bedöms dock
planförslaget vara något mindre hållbart än nollalternativet då
svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare, en ekodukt planeras över E18 vilken behöver studeras
vidare. När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och
risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga.
Förtätning innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer
utsatta för buller, utsläpp till luft och risker.

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation och ökar tillgängligheten till natur-
och kulturmiljöer. Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar
gällande Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet

och Kungsängens IP pekas ut som plats för olika typer av
aktiviteter som ska attrahera olika målgrupper. I planförslaget anges
också hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas.
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något
mer hållbart än nollalternativet eftersom två utvecklingsområden
för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble
gård) är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i lika stor
omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden. Detta
sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till
en attraktiv boendemiljö i Kungsängen. Genom att planförslaget
redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms
planförslaget också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi
och robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger också
bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och
kommunal service kostnadseffektivt.
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Värderos för Bro till vänster och för Kungsängen till höger . Blå linje r epresenterar planförslaget och röd linje nollalternativet.

Planförslagen för både Bro och Kungsängen bedöms ge goda
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.

Några viktiga punkter att ta med sig i efterföljande planeringsarbete
har dock identifierats. Detta rör frågor gällande bland annat säker
dagvattenhantering och att skydda recipienten Mälaren, skapa goda
och hälsosamma ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och

naturmiljöer samt viktig grönstruktur, god tillgång till närnatur, och
varierade bostäder och upplåtelseformer. Prioritering av
utbyggnadsordning är också en viktig förutsättning för flera av
bedömningarna i denna HKB för att bland annat skapa ekonomisk
hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad och minskat bilberoende. Det
är därför av vikt att föreslagen utbyggnadsordning följs.
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1. INLEDNING

1.1. Bakgrund och syfte
Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för
tätorterna Bro och Kungsängen. I uppdragen att ta fram de
fördjupade översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom
fyra temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska
planeringen ytterligare.

En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden
kallad FÖP 2016. FÖP Bro och Kungsängen är geografiska
fördjupningar och innebär alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010.

En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller

programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.

Kommunen har valt att göra en  hållbarhetsbedömning som också
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning
Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken
och i plan- och bygglagen avseende miljöbedömningar av planer
och program och om miljöbedömningar för verksamheter och
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966)
trädde i kraft. Arbetet med FÖP:en för Kungsängen initierades
innan de nya bestämmelserna trädde i kraft medan planuppdraget
för Bro kom under 2018. Planuppdragen för båda FÖP:arna blev
dock komplett först när aktualitetsprövningen av ÖP 2010
godkändes i mars 2018 varför de nya bestämmelserna avseende
miljöbedömningar av planer och program har bedömts vara
tillämpliga.

Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer
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eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och
konsekvenser för människa och miljö.

Eftersom de aktuella planerna är av sådan art att de kan antas
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget
undersökningssamråd. Däremot ska kommunen samråda om
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd)
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).

1.3. Metod

1.3.1. Arbetssätt
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp
arbetat tillsammans med att tydliggöra förutsättningar och definiera
ett antal hållbarhetskriterier som är relevanta för Bro och
Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med planförslagen och
hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i syfte att integrera
miljö och hållbarhet i planeringen för att främja en hållbar
utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt kommunens
bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens
från kommunens alla förvaltningar.

Tabell 1. Hållbarhetskriter ier för FÖP för Kungsängen och Bro

Social hållbarhet Miljömässig hållbarhet Ekonomisk hållbarhet

En blandning av boende
och funktioner

Infrastruktur för resande
utan fossila bränslen

Resurseffektiv
markanvändning och
utbyggnadsordning

Ökad sammanhållning
inom och mellan tätorterna

Rena och levande
vattenmiljöer

Goda förutsättningar för att
bo och försörja sig

Rik och tillgänglig natur-
och kulturmiljö

Miljöer anpassade för att
klara extrema
vädersituationer

Möjligheter för näringslivet
att växa och utvecklas

Jämlik tillgång till
utemiljöer och offentliga
rum

Väl fungerande ekosystem
och rik biologisk mångfald

Kostnadseffektiv
infrastruktur,
lokalförsörjning och
service till medborgarna

Miljöer som främjar god
folkhälsa

Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och
tätort

Under hösten 2019 genomfördes två workshops där diskussioner
fördes i tre grupper: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Varje workshop avslutades med en gemensam redovisning och
summering för att kunna identifiera eventuella synergier eller
konflikter mellan de tre perspektiven.

Vid den första workshopen diskuterades tidiga planförslag och
planeringsinriktningar utifrån kommunens hållbarhetskriterier.
Följande frågeställningar låg till grund för diskussionen:
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•  Bidrar planen till att främja/skapa möjligheter till angivna
hållbarhetskriterier?

•  Om inte, vad kan vi göra inom ramen för FÖP:en för att
stärka detta? Kan planförslaget justeras/revideras? Hur?

•  Finns det ställningstaganden som är
gynnsamma/ogynnsamma utifrån flera kriterier?

•  Vilka är de viktigaste/största konsekvenserna (negativa
som positiva) som uppstår?

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.

1.3.2. Bedömning av konsekvenser
Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt
från ovan angivna hållbarhetskriterier och de diskussioner som
fördes vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes. I
konsekvensbedömningarna har även bedömningsgrunder såsom till
exempel kommunala och regionala riktlinjer, planer och program
för t ex dagvattenhantering, klimatanpassning, grönstruktur och
kulturmiljö tillämpats, liksom lagkrav som t ex
miljökvalitetsnormer.

Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.

I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot
nuläget. I kapitel 7 redovisas konsekvensbedömningar av
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslagen.

1.4. Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling fick stort internationellt genomslag i
samband med att FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987),
även kallad Bruntlandrapporten, publicerades. I denna definieras
hållbar utveckling som en ”utveckling som tillgodoser dagens
behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att
tillgodose sina behov”.

Hållbar utveckling är ett begrepp som kan tolkas och förstås på
många olika sätt beroende på personens bakgrund och i vilket
sammanhang begreppet används. I planeringssammanhang kan det
handla om att känna sig trygg i sin närmiljö, att minska utsläpp av
klimatpåverkande gaser eller att skapa attraktiva stadsdelar för
företagande och boende. Den fysiska planeringen är ett viktigt
redskap som kommunen har där möjligheter finns att skapa en
hållbar fysisk miljö. I en fördjupad översiktsplan behandlas frågor
om exempelvis infrastruktur, markanvändning, bebyggelse och
bevarandevärden. Genom att exempelvis planera för god
tillgänglighet till kollektivtrafik kan översiktsplanen skapa
förutsättningar för att ändra den enskilda individens beteende.

Ett viktigt begrepp inom diskussionen om hållbarhet är resiliens,
som betyder förmågan att återhämta sig eller motstå olika
störningar. En hållbar utveckling innebär att vi bygger resilienta
samhällen och system (ekologiskt/miljömässigt, socialt och
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ekonomiskt) som kan fortsätta att utvecklas och anpassas trots olika
typer av störningar. Dessa störningar kan exempelvis vara kopplade
till politik, befolkning eller klimatförändringar.

Det finns flera synsätt i fråga om hur de olika dimensionerna av
hållbarhet hänger ihop och hur detta förenklat kan beskrivas. I
Figur 1 finns ett synsätt redovisat som ligger i linje med
kommunens syn. Kortfattad beskrivning av detta synsätt är att den
sociala hållbarheten är målet, den miljömässiga hållbarheten de
grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten
medlet för att nå målet.

Kommunen har i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för
Bro och Kungsängen valt att utgå från samma definition av social
hållbarhet som används i rapporten Skillnadernas Stockholm
(Stockholm Stad, 2015): En socialt hållbar utveckling innebär att
samhällets resurser fördelas på sätt som skapar möjlighet för fler
att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och boende med
tillgång till önskade kvaliteter. Det betyder också att den sociala
sammanhållningen och samhörigheten med samhället stärks genom
att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Och det innebär att
människors behov av trygghet säkerställs.

Figur 1. Modell av hållbar u tveckling

Miljömässig
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Social
hållbarhet
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2. AVGRÄNSNINGAR

Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram.
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade
länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker,
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn.

Vid avgränsningssamråd med Järfälla kommun framkom
synpunkter om att bland annat påverkan på miljökvalitetsnormer
för vatten och påverkan på trafik bör beskrivas i MKB:n.

Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats
enligt Tabell 2 och Tabell 3.

I Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt
för arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§

miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk
miljöbedömning.

Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen.
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur),
vattenområden och påverkan på riksintresset E18.

Tabell 2. Avgränsning i geogr afi, tid och nivå

Geogr afi I huvudsak respektive
tätort enligt
tätortsavgränsningen i
planförslagen samt
närliggande områden, i
vissa fall
Stockholmsregionen i
ett mer regionalt
perspektiv

Regionala konsekvenser kommer att
belysas där det bedöms som relevant,
t ex påverkan på riksintresse
kommunikationer, grönkilar och
Mälaren.

Tid I huvudsak 2040 med
utblick mot 2050.

Vid denna tidpunkt antas FÖP vara
realiserad. I FÖP:en redovisas även
utbyggnadsordning vars
konsekvenser beskrivs övergripande.

Nivå Strategisk/Övergripande Konsekvenser beskrivs med
utgångspunkt i FÖP:ens
detaljeringsgrad.
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Tabell 3. Avgr änsning i sak

Kr iter ier Social hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskr ivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

En blandning av boende och funktioner FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning.

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa

Ökad sammanhållning inom och mellan tätor terna FÖP skapar förutsättningar för attraktiva miljöer och
målpunkter

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö FÖP skyddar och stärker natur- och kulturvärden, skapar
förutsättningar för att tillgängliggöra dessa.

Kulturmiljö
Folkhälsa

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö

Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum FÖP skapar förutsättningar för olika typer av aktiviteter för
olika målgrupper, trygga och säkra miljöer.

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa

Miljöer som främjar god folkhälsa FÖP skapar förutsättningar för fysisk aktivitet, tillgång till
natur och hälsosamma ute- och boendemiljöer

Folkhälsa
Hälsa och säkerhet

Befolkning och människors hälsa

Kr iter ier Miljömässig hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskr ivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

Infrastruktur för r esande utan fossila bränslen FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen. Klimat och klimatanpassning Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,

Rena och levande vattenmiljöer FÖP ger förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten,
skydda vattenmiljöer och dess naturvärden.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,

Miljöer anpassade för att klara extrema
väder situationer

FÖP ger förutsättningar för att klara extrema vädersituationer,
t ex fördröja dagvatten, utveckla och bevara grönstruktur.

Klimat och klimatanpassning Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,

Väl fungerande ekosystem och en r ik biologisk
mångfald

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband Grönstruktur och biologisk mångfald Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8
kap., och biologisk mångfald i övrigt,

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätor t FÖP ger förutsättningar för odling och koppling mellan stad
och omgivande landsbygd

Kulturmiljö (beskrivs under social
hållbarhet)

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Kr iter ier Ekonomisk hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskr ivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap miljöbalken

Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsor dning

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning

Kommunalekonomi och robusthet Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Goda för utsättningar för att bo och för sör ja sig FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning

Befolkning och bostadsmarknad
Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Möjligheter för när ingslivet att växa och utvecklas FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och
infrastruktur.

Arbetsmarknad och näringsliv Befolkning och människors hälsa

Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalför sör jning och
service till medborgarna

FÖP ger förutsättningar att nyttja och utveckla befintlig
infrastruktur, lokaler och service.

Kommunalekonomi och robusthet Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,
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2.1. Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är gratistjänster och produkter som naturen ger
oss människor, och som vi ytterst är beroende av för vår välfärd och
livskvalitet. Det kan exempelvis handla om växters renande av
luften, bins pollinering av grödor, buskars och träds dämpning av
buller eller att människans välmående och hälsa ökar i naturen. En
plats kan därmed innefatta flera funktioner. Parker och
grönområden i tätort bidrar exempelvis till värdefull rekreation,
men de renar även luft och vatten, verkar temperaturreglerande, tar
upp nederbörd och dämpar buller.

Ekosystemtjänster används som begrepp för att visa nyttan av dessa
tjänster, och för att kunna diskutera, värdera och integrera dem i
samhällsbeslut. Begreppet har använts sedan början av 2000-talet
och myntades i och med forskningsprogrammet Millennium
Ecosystem Assessment (2005) som syftade till att utreda
förändringar i ekosystem och deras påverkan på människor.
Forskningsprogrammet tog fram en kategoriindelning av
ekosystemtjänster: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella
ekosystemtjänster.

En kartläggning av ekosystemtjänster och hur dessa påverkas av
planförslagen beskrivs samlat för både Bro och Kungsängen i den
gemensamma delen i slutet av HKB:n.

2.2. Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och FN:s
globala miljömål
Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att
anta 17 globala mål. De globala målen är en ny agenda (Agenda
2030) för global hållbar utveckling. I första hand berör FÖP:arna

mål 11  Hållbara städer och samhällen men i viss mån även målen
om  God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar industri,
Innovationer och infrastruktur, Minska ojämlikhet, Hållbar
konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar  samt
Ekosystem och ekologisk mångfald.

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som
beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv.
Riksdagen har också beslutat om ett övergripande nationellt
folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation”. Vidare beslutades om 8
övergripande målområden.

De globala mål som är relevanta att bedöma i denna HKB täcks in
av de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. I denna
HKB görs därför en bedömning utifrån de miljökvalitetsmål och
folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se Figur 2.
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Figur 2. Globala mål, nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål. De
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som är markerade med fet text har
bedömts vara r elevanta att utvärdera i denna HKB.

3. BRO

3.1. Nulägesbeskrivning
Bro är kommunens näst största tätort med omkring 9 700 invånare
(2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett
serviceutbud. Pendeltåget löper norr om orten och går i
halvtimmestrafik mot Stockholm och Bålsta.

Bro tätort har en tydlig uppdelning mellan arbetsområden,
bostadsområden och centrum. Bostadsområden ligger
huvudsakligen separerade från varandra och gator och parkeringar
är generöst tilltagna. Bebyggelsen är genomgående låg och gles.
Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt
sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Orten är lätt åtkomlig
via järnvägsstationen och E18 med två trafikplatser, samtidigt som
landsbygden är väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd.

I Bro centrum finns flera äldre byggnader med kulturmiljövärde i
centrala lägen. Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning
av olika stilar. I samhället finns också skolor och förskolor,
bibliotek och simhall. I Bro är det nära till naturområdena norr och
öster om tätorten, vilka erbjuder goda rekreationsmöjligheter. I
söder och väster dominerar det öppnare odlingslandskapet. Söder
om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen parallellt med
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns
mellan Bro och Kungsängen. Norr om korsningen mellan E18 och
väg 269 med infart från väg 269 finns idag Högbytorps avfalls- och
kretsloppsanläggning. Även söder om E18, öster om väg 269 finns
verksamhets- och handelsområden.
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Figur 3. Orienter ingskar ta över Bro.

3.2. Alternativredovisning

3.2.1. Planförslag
Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.

Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket
definierats som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 3.3.3 Ekonomisk hållbarhet).

Beskr ivning av planförslag
I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm.
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.

Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas
ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas.

E18
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Kommunen ska vara mer än en sovstad (ett område som till största
del består av bostäder) vilket kräver att det finns arbetsplatser i
centrala delar av kommunen, för att skapa liv och rörelse även på
dagtid.

Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare,
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och
öka.

Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och
underlaget för service och restauranger ska stärkas.
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde.

När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att
skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de

nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tio-
femton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i
Bro.

När det gäller Bro stationsområde anges i planförslaget att hela
området med dess funktioner behöver utvecklas för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Tillgängligheten
till stationen ska öka, ytor ska reserveras för bland annat utveckling
av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel samt stationsnära
service. Ett vändspår för pendeln samt en ny stationsentré till
nordvästra änden av perrongen ska planeras. Utöver detta ska en ny
vägförbindelse skapas över eller under järnvägen väster om
perrongen och kopplas till en västlig entré. I planen pekas även en
yta ut för möjligheten att placera en stationsentré österut. För Bro
stationsområde pågår en förstudie som kommer att fördjupa sig i
olika scenarion.
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kar tan visas bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kar tan visas bland annat infrastruktur och kopplingar.
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3.2.2. Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i Upplands-
Bro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen.

Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en
hel del skillnader.

I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten
till stationen ska öka för cyklister, gående och
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra.
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och
ändringar gentemot ÖP 2010.

Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:

•  Ändringar i tätortsavgränsning till följd av den utveckling
som redan har skett med beviljade planuppdrag för
bostäder utanför tätortsavgränsningen, samt till följd av att
utveckla befintlig areell näring inom jordbruks- och
naturmark istället för att bygga bostäder.

•  Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.

•  Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
•  Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning

föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Bro torg (förtätning med bostäder och

verksamheter, nya grönstråk, förändrad
vägstruktur och kopplingar m.m.)

o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, nya
plankorsningar, förtätning, omvandla till
småstadsgata)

o Stråket mellan Bro torg och stationsområdet (fler
sätt att ta sig från norra Bro genom gamla Bro ner
mot järnvägen)

o Bro station (nytt vändspår, ny stationsentré,
infartsparkering, förtätning med bostäder,
utvidgning av bussterminal)

o Bro IP (utvidgas med verksamheter även norr om
järnvägen, gång- och cykelbro över järnvägen)

o Skola i Bro vid Finnsta-rondellen.
o Ny kretsloppscentral vid Kockbacka-E18
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt

förtydligande av gc-stråken dit.
•  Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper

eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
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vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.

•  Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel minskad omfattning i Kvista, nya ytor för
dagvattenhantering i Sätra- och Nygårdsbäcksstråket, ny
markanvändning vid Kockbacka industriområde.

•  Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).

•  Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur,
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring
genomförande av bebyggelseutveckling.

•  Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen

3.2.3. Övriga alternativ
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och
budget 2020” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2%
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika

plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service
kommunen ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts
realistiskt att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt,
varken lägre eller högre. Kommunen ser inte att
exploateringstrycket kommer att minska och ett högre
exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte heller realistiskt. När det
gäller övriga alternativ som har studerats under planarbetets gång
handlar det därför framförallt om olika utformningsalternativ.

Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.

Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
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•  Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).

•  Ändringar i tätortsavgränsning.
•  Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att

gestalta har pekats ut.
•  Förändringar i förtätningsskiktet.
•  Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil,

bland annat mellan Rosenängen och Kockbacka samt till
Mälaren och Lejondalssjön.

•  Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

3.3. Hållbarhetsbedömning planförslag Bro
I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN med mera) och konsekvenser.

3.3.1. Miljömässig hållbarhet
Klimatpåverkan och klimatanpassning
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)

Infrastr uktur för resande utan fossila bränslen
Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren
samt till ökad nederbörd.

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).

Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6.

Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018).

Kommunen har inte genomfört någon egen skyfallskartering,
däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över lågpunkter där

det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som
finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden som är mest utsatta
finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner in i tätorten (i väster
vid järnvägen respektive norr om E18). Det finns även
dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser i Bro.

I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.

Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller
till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda
att det är en fara.
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Figur 6. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkor niga jordarter samt förorenade områden. Str ategiska områden för fördröjning av dagvatten
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Konsekvenser

Klimatpåverkan
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning,
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna
planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande utan fossila
bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet  Infrastruktur
för resande utan fossila bränslen.  Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser.

En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019).
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att bygga ut
laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.

En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och
vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka

tillgängligheten. Planeringsinriktningen om att utveckla
närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer ”hemester”
(semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är också ett led i
att minska biltrafik.

Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.

I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 5. I
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.

Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid
värmebölja. I planförslaget finns en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på
platser som är särskilt utsatta vid höga temperaturer,
till exempel skolor, äldreboenden och centrum. Grönstrukturen
spelar även en annan viktig roll för klimatet genom att träd och
gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer. Det är
därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv,
se kapitlet om  Grönstruktur och biologisk mångfald.



43 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 - SN 20/0232-4 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

2020-04-02 s 26

I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som
föreslås utvecklas i FÖP:en. I identifierade lågpunkter behöver
Länsstyrelsens rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Vid
planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt
planering utmed bäckarna och i utvecklingsområdet i planområdets
östra del (norr om Enköpingsvägen). I de områden där risk för
översvämning har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra
delen av Bro och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst)
finns inga utvecklingsområden utpekade i FÖP:en.

Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i
Broviken i Mälaren. Kommunen har ett system med
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren,
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.

Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,

Rena och levande vattenmiljöer
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enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för
Upplands-Bro kommun, 2015)

Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.

Miljökvalitetsnormer
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna.

Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28)

Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och
musselvatten.

Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom
Bro tätort.

Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000
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. I kommunens
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område.
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som
identifierats för Broviken.

Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster.
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den
kemiska statusen bedömdes vara god.
I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken och Brobäcken var
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga
halter av näringsämnen samt en starkt påverkad fysisk miljö i och
kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara
god.
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Östra Mälarens vattenskyddsområde
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde,
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren.

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet  Rena och levande vattenmiljöer.

I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och
fördröja dagvatten.

Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde.
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och
minska belastningen av föroreningar och närsalter.

I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade

dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens
tillflöden, se Figur 5. I planeringsinriktningarna framgår också att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.

Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och för att
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt
kunna minska belastningen av föroreningar. Eftersom Broviken är
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta.
Kommunen har initierat ett arbete med att ta fram en dagvattenplan
och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett
sådant arbete.

I fortsatt detaljplanering är det angeläget att
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska
statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i
övrigt.



43 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 - SN 20/0232-4 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

2020-04-02 s 29

Grönstruktur och biologisk mångfald

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Bro präglas både av ett jordbrukslandskap med arealer av åker och
med inslag av ängs- och hagmark samt av ett skogslandskap. I
norra, södra och östra delen av Bro finns större sammanhängande
skogsområden med stora arealer barrskog men här finns också
områden med lövskog och blandskog. Mälaren, liksom de södra
delarna av Bro, är av riksintresse enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken
(Mälaren med öar och strandområden). Området är av riksintresse
med hänsyn till dess natur- och kulturvärden.

Några kilometer sydost från Bro samhälle, vid Mälaren, ligger
Broängarnas naturreservat vars område består av strandängar,
hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna, som är en del
av Broängarnas naturreservat, är ett Natura 2000-område, som är
EU:s skydd för vissa naturtyper.

Söder om Bro, parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen
Görvälnkilen, som är av både regional och lokal betydelse. Öster
om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns mellan Bro och
Kungsängen. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande

grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation.

Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.

Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro.

Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger
i linje med hållbarhetskriteriet  Väl fungerande ekosystem och en rik
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare
i efterföljande arbete.

I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas.
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar
kan bevaras.

Genom att, som planen anger, spara områden med högsta
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.

Väl fungerande ekosystem och r ik biologisk
mångfald
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Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland
annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. Utöver
detta tas områden av naturvärdesklass 3 i anspråk i planområdets
västra del. Genom att ta i anspråk naturområden kan lokala habitat
och födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en
förutsättning för många naturliga processer som till exempel
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.

När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, finns en
planeringsinriktning om att värna kilen med dess värden och
funktioner. Detta är positivt med avseende på den regionala
grönstrukturen. I linje med denna planeringsinriktning medför
planen ingen bebyggelse eller utveckling inom Görvälnkilen. I
sydvästra delen av planområdet planeras dock utvecklingsområden
inom viktiga spridningssamband som idag delvis pekas ut som
svaga. Ett svagt samband sträcker sig bland annat mellan två

områden som ingår i Görvälnkilen. Bebyggelse i ett redan svagt
samband kan innebära ytterligare en barriär vilket kan medföra
konsekvenser för den lokala och regionala grönstrukturen.
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas.
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Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i Upplands-
Bro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.

Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder
med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör

lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har
skickat in ett önskemål om ändring av Enköpingsvägen och väg
840 som sekundär farligt godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
har ännu inte svarat på detta.

Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen.
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)

Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269),
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i
Skällsta) och Högbytorps avfallsanläggning, som är en verksamhet
med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av föroreningar.

Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att

Miljöer som främjar god folkhälsa
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främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.

I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar.
Det blir enklare och mer attraktivt att åka kollektivt för boende och
arbetande i Bro. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och
att buller från vägtrafik kan minska.

Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft
särskilt ses över.

I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen.
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed

lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med
Enköpingsvägen.

De områden som planeras att utvecklas med verksamheter och
industri (till exempel vid Högbytorp och Klövberga) är belägna på
relativt långt avstånd från närboende. Hänsyn behöver dock tas till
eventuella närboende för att inte utsätta dessa för höga ljudnivåer,
utsläpp till luft eller risker.

För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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3.3.2. Social hållbarhet

Folkhälsa
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och
cykla.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat
strandskydd om 300 m.

För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom

kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.

Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten.

Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.

Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum,
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar
per person och år. Statistiken berättar inte varför vissa områden har
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.

Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur - och kulturmiljö
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Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna  Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.

Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas.
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens natursköna läge
vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot strand och vatten
och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.

Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i
naturen, som exempel kan nämnas området mellan
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen.

Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.

Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar.

Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna.
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP
och Hällkana ska utvecklas. Detta främjar också folkhälsan. Genom
att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att ligga mer
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centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros invånare. För att
nå så många invånare som möjligt är det särskilt viktigt att skapa
möjligheter för olika aktiviteter som kan locka flera målgrupper.

Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad, inte en sovstad.
Detta kräver en funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och
service) i de centrala delarna av Bro. En större blandning av olika
funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan
bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta
staden med små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö
för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden
med hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta
avstånd främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång
och användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla
högt blodtryck.

Boendemiljö och trygghet

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och
centrum.

Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika
karaktär och täthet.

Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)

Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också

En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätor terna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum
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för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar
del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla
människor som rör sig där. (Boverket, 2010)

Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet  En
blandning av boende och funktioner.

Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna.  Dock bedöms inte planförslaget i någon större
utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna Bro och
Kungsängen, även om utpekandet av nytt vändspår kan möjliggöra
tätare pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande
mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas
krävs att någon unik verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro,
detta för att locka besökare från Kungsängen.

Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till  Jämlik tillgång till
offentliga rummet,  till exempel säkrare och tryggare koppling
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik.
Planförslaget ger inte lika tydlig vägledning i fråga om tillskapande
av olika typer av aktiviteter för olika målgrupper.

Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet. Möjligheten att tillskapa olika typer av
aktiviteter för jämlik tillgång till offentliga rummet behöver dock
utredas närmare i den fortsatta planeringen.

I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att
skapa mer liv och rörelse. Bro ska utvecklas i riktning mot småstad,
det vill säga att i Bro ska det finnas både arbetsplatser, service och
bostäder. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på utemiljön
och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt vara en
plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas som
barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen.

I planeringsinriktningarna framgår att Bro torg ska utvecklas som
mötesplats, att satsning främst ska ske på förtätning och utveckling
av befintlig bebyggelse samt att förtätning ska ske på sådant sätt att
bebyggelsen blir mer blandad och att kvaliteten höjs på
grönområden och stadsrum.
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Kulturmiljö

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter
eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det kan handla
om att gång- och cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska platser
och tätortsnära natur inte förvaltas eller utvecklas.

Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav områdena Bro och Låssa ligger i anslutning till
tätorten Bro. Riksintresset Bro utgörs av en centralbygd med
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som idag
domineras av Bro kyrka och Brogårds godskomplex, vilka präglas
av det sena 1800-talets anläggningar. Riksintresset Låssa är en
centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den
forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på
och kring ett åskrön som visar på en omfattande bosättning från
bronsåldern till vikingatid. Det öppna, sammanhängande
odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av
herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre
järnåldern och Låssa medeltidskyrka. Dessutom är, som nämnts

tidigare, Mälaren med öar och strandområden av riksintresse där
turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. De
lokala kulturmiljöintressena Önsta, Kvistaberg och Brogård -
Fiskartorp ligger delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP 2010)

I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade
områdena utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa
bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot
förvanskning bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade
enskilda byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar
en äldre och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket
liten andel i tätortens bebyggelsebestånd.

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätor t
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Figur 7. Schematisk bild över kulturmiljöer identifier ade i Br o (WSP, 2019a).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden men att
de inte i lika stor utsträckning skyddar kulturmiljövärden. Det finns
behov av att tydliggöra vilka riktlinjer som bör gälla vid
exploatering inom eller i anslutning till värdefulla kulturmiljöer för
att bevara och utveckla dessa.

Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns inga
planeringsinriktningar gällande odling och koppling till landsbygd
varför planförslaget inte bedöms bidra till  Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och tätort.

I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra
områdena vid Mälaren och att utveckla Fiskartorpet och Kvistaberg
till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål. Dessa
planeringsinriktningar är positiva ur kulturmiljösynpunkt eftersom
de bidrar till att tillgängliggöra och utveckla kulturhistoriska
miljöer. Däremot är de kulturhistoriska värdena i begränsad
omfattning utpekade i plankartan och det saknas också
planeringsinriktningar som är inriktade på bevarande av
kulturmiljöer.

I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse eller
av riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. Det gäller till exempel vid
utveckling av stationsområdet. Den reviderade
tätortsavgränsningen, i de delar söder om järnvägen där pågående
detaljplaner har införlivats, innebär att tätortavgränsningen i några
begränsade delar går in ytterligare i området Bro som är utpekat
som riksintresse för kulturmiljön. Att successivt införliva
riksintresse i tätortavgränsningen innebär att bebyggelsen kryper
närmare vilket riskerar att påverka riksintresset negativt. I
sammanhanget kan nämnas att en översyn av avgränsningen av
detta riksintresse pågår.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att
bevaras som jordbruksmark.

Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av
ny bebyggelse. Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra
miljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess
kulturhistoriska karaktär eller värde påtagligt förändras.

I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.

3.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Arbetsmarknad och när ingsliv

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.

Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.

Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.

Goda förutsättningar att bo och för sörja sig

Möjligheter för när ingslivet att växa och utvecklas
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I Bro är förvärvsfrekvensen hög i många områden samtidigt som
det finns fler områden med låg förvärvsfrekvens, mindre än 65
procent, i Bro än i Kungsängen. Lägst förvärvsfrekvens är det i
delar av Råby och Finnsta i Bro. (Upplands-Bro kommun, 2019b)

När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren, golfbanor samt etablerade kurs- och
konferensgårdar vilka är en viktig del av besöksnäringen och ett
värdefullt komplement till företagen i kommunen.

I Bro finns, utöver Bro centrum, en handelsplats i Skällsta. Handeln
i Bro centrum består till största delen av mindre dagligvaruhandel
med lokal inriktning och utbudet riktar sig främst till boende i Bro
tätort och närliggande områden. De externa handelsplatserna är de
lokala centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som
de innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och
mer varierat.

Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna  Goda
förutsättningar att bo och försörja sig  samt  Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas.  Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.

Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser och service.
Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat underlag för service,

och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. Även
funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i kommunen och
ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.

Planförslaget har, som nämnts tidigare, ett stort fokus och ett flertal
planeringsinriktningar gällande att utveckla hela stationsområdet.
Detta för att kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor
reserveras för både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för
pendeltåget samt infartsparkering för både bil och cykel. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Bro i högre grad
attrahera företag, service och verksamheter och skapa ett mer
varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom Bro.

En utvecklad kollektivtrafik med till exempel ökad turtäthet för
pendeltågen i Bro, kan stärka kopplingen till Storstockholms
arbetsmarknad. Detta kan medföra högre förvärvsfrekvens, dock en
större arbetspendling ut ur kommunen.

Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Bro centrum skapar liv och rörelse
och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till efterfrågad
service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos orten i stort,
och kan bidra till att människor söker sig till kommunen för att bo
och arbeta. En förtätning med bostäder i centrum längs med
Enköpingsvägen och Köpmanvägen skulle också ge ett ökat
underlag för service, och vara en möjlighet att stärka attraktiviteten
och Bro torg som centrum. Utöver att utveckla Bro centrum pekas
även den större handelsplatsen Skällsta ut i planförslaget. Skällsta
ska fortsätta att vara kommunens nav för sällanköpshandel och
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volymhandel. Detta för att det inom kommunen ska finnas variation
och större utbud.

Befintliga områden för verksamheter och industri ska bibehållas
och även utvecklas, till exempel runt Klövberga och Högbytorp.
Detta är viktigt, dels för att behålla större befintliga
verksamhetsutövare och arbetsgivare inom Bro, dels för att
attrahera nya verksamheter.

Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas
och att möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver
detta lyfts entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas.
För de som besöker Bro för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Bro som plats. För att stärka Bros identitet som
en småstad nära storstaden behöver entréerna utveckla på ett med-
vetet sätt. Genom att utveckla och öka tillgängligheten till lokala
målpunkter samt att stärka entréerna till Bro kan fler lockas till att
besöka och att återvända till Bro som besöksmål. Detta kan
medföra att det lokala näringslivet blir mer robustare och att
servicen kan öka inom olika delar av Bro. Detta medför positiva
konsekvenser för näringslivet inom Bro.

Befolkning och bostadsmarknad

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr
om Enköpingsvägen.

Det finns ett högt exploateringstryck i Bro. En utmaning är att
anpassa takten med vilken nya bostäder kommer ut på marknaden
för att inte riskera osålda och outhyrda lägenheter.

Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet,
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.

Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna  Goda förutsättningar att bo och försörja sig.

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget

Goda förutsättningar att bo och för sörja sig
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poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås
där utbyggnad sker inifrån och ut i syfte att undvika ”satelliter”. I
planförslaget finns planeringsinriktningar om att främst satsa på
förtätning och utveckling av befintligt bestånd, inte planera för
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) och att
orientera nya bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Bro.

I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga,
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och förädlas i riktning
mot småstad. Det ger en inriktning inför kommande detaljplaner
om vilken typ av förtätning som eftersträvas. I efterföljande
planarbete bör det också säkerställas att bostäder av olika storlek,
typ och upplåtelseform tillkommer. Detta för att kunna
tillfredsställa olika önskemål och behov.

Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel
tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service,
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms

planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.

Kommunalekonomi och robusthet

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar
kan få dem att kännas längre än de är.

Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor)
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro.

Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en  Resurseffektiv markanvändning och

Resur seffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infr astruktur , lokalförsör jning
och service till medborgarna
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utbyggnadsordning  och en  Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna.

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att
omprogrammera byggnader runt Bro torg för att få mer liv och
vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en tryggare miljö. En
sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom samma byggnader
kan nyttjas för flera funktioner.

I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Dessa ställningstaganden är mycket
viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och en
kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna. Ett undantag från principen inifrån och ut utgör
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och
därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en
planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida
planering förväntas bli mer resurseffektiv.

Figur 8. För eslagen utbyggnadsor dning i Bro
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4. KUNGSÄNGEN

4.1. Nulägesbeskrivning
Kungsängen är kommunens största tätort med omkring 16 000
(2019) invånare och bredast serviceutbud. I Kungsängen finns
pendeltågstation och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik
mellan Stockholm och Kungsängen. De senaste åren har det byggts
mycket i Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. Orten är
utdragen på längden och avstånden mellan olika delar kan upplevas
som långa.

Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles.
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och trafikmatas
separat. Detta medför att många områden är ganska homogena, men
också att det finns gott om gröna ytor och att trafiksäkerheten är
hög. Kungsängen är blandat, villor från olika tider samsas med
lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och höghus med
utsikt över Mälaren. Här finns också inslag av äldre agrar
bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten. I centrala Kungsängen finns också
värdefulla kulturmiljöer som kyrka, hembygdsgård och Ekhammars
gård.

I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstationen, och det är
gångavstånd från centrala Kungsängen till mälarstrand, sjöarna
Lillsjön och Örnässjön, naturreservat och friluftsområden. Mellan
Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som är en grönkil av både
regional och lokal betydelse.

Figur 9. Or ienter ingskarta över Kungsängen.

4.2. Alternativredovisning

4.2.1. Planförslag

Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010).
Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta för
kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och
annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar i
kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
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Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget men skiljer sig inte från ÖP 2010 (vilket definierats
som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget föreslås hur
kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns delvis
motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 4.3.3 Ekonomisk hållbarhet).

Beskr ivning av planförslag
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig
karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta skiljer Kungsängen från
Bro, och är något som ska utvecklas vidare och stärkas.

Kungsängen är blandat och bostadsrätter, hyresrätter och
äganderätter är alla representerade i tätorten. Kungsängens
spretighet är något som ska värnas men de olika delarna ska hänga
ihop. För att Kungsängen ska kunna växa på ett hållbart sätt är det
viktigt att stärka den röda tråden och de sammanhållande
funktionerna för Kungsängen som helhet. För att nå detta ska
utbyggnad av området Rankhus bidra till att stärka kopplingen
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning i centrala
lägen ska bidra till att koppla ihop centrala Kungsängen och Tibble,
samtidigt som Gröna Dalen bevaras och värnas som ett blågrönt
stråk.

Planförslaget medför att närheten till naturen och vattnet ska
utnyttjas och att tillgängligheten ska öka. Nya och tydligare
kopplingar ska bidra till att det är snabbare och lättare att komma
ner till strandpromenaden längs Mälaren från centrum.
Strandpromenaden ska utvecklas med gång- och cykelväg och
Gröna udden ska utvecklas som mötesplats för samvaro,

rekreation och lek vid Mälaren, ett stenkast från centrum.

Kungsängens torg ska, enligt planförslaget, utvecklas med en
tydligare struktur som syftar till att öka orienterbarheten.
Kungsängens torg ska också utvecklas med fler ytor som lockar till
lek och aktivitet vilket gör torget till en mer levande plats. Vidare
ske fler ytor för kommersiell service skapas och järnvägen ska
överbryggas som barriär.

När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget att
Kungsängens identitet som tätort ska stärkas ytterligare genom
fortsatt förtätning i Kungsängens centrum. Även fortsättningsvis
ska det i Kungsängens centrum vara en blandning av höga och låga
hus, småhus och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse,
bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Vidare anges att
bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivitetsytor ska blandas i större
utsträckning.

När det gäller Kungsängens stationsområde anges i planförslaget att
ytor för bussterminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal
för bussförare, stationsnära service med mera ska reserveras. Detta
för att utveckla och anpassa stationsområdet efter en större
befolkning och med fler funktioner. Även ytor för eventuell
utökning av däcket för bussterminal ska reserveras.
Infrastrukturmässigt ska områden knytas ihop genom att skapa nya
kopplingar i det lokala vägnätet. Alternativ för eventuellt ny
vägkapacitet för Brunna industriområde pekas ut. Detta för de
omfattande tunga transporterna till lager- och logistikverksamheten
i Brunna. Bland annat anges alternativ som en ny trafikplats eller en
ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats. Vidare anges att
Enköpingsvägen ska bli mer av en stadsgata.



43 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 - SN 20/0232-4 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

2020-04-02 s 46

Figur 10. Planförslag för Kungsängen, kar tan visar bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 11. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat infrastruktur och kopplingar.
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4.2.2. Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i
Kungsängen om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen. Det finns stora likheter mellan översiktsplanen och
den fördjupade översiktsplanen men också en hel del skillnader.

I ÖP 2010 anges bland annat att Kungsängen fortsatt ska förtätas
och bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
Vidare ska ortens läge vid Mälaren tas tillvara genom förbättrad
tillgänglighet mot strand och vatten och utvecklade rekreativa
gång- och cykelstråk. Tillgängligheten till pendeltågsstationen ska
öka för cyklister och gående och Kungsängens centrum ska
utvecklas till en mötesplats med fler lokaler och bättre
orienterbarhet. Gröna Dalen som blågrönt stråk ska värnas och få
en förbindande funktion. I dessa planeringsinriktningar liknar ÖP
2010 och planförslaget varandra. Däremot innehåller planförslaget
en hel del förtydliganden och ändringar gentemot ÖP 2010.

Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet är. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:

•  Ändringar i tätortsavgränsning. Utökad yta vid det område i
norr inom Görvälnkilen som i ÖP 2010 är utpekat för golf
och likaså planlagt för golf. Här pågår planuppdrag Tång

2:5 för verksamhetsområde. En ytterligare ändring är en
liten minskad yta söder om järnvägen som utvecklas som
befintlig areell näring på landsbygden.

•  Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.

•  Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
•  Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning

föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Kungsängens torg (förtätning med bostäder och

arbetsplatser, fler ytor för kommersiell
verksamhet, överbrygga järnväg och väg som
barriär, skapa fler kopplingar till Mälaren med
mera)

o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, rondell
istället för korsning, förtätning, omvandla till
småstadsgata)

o Stråket mellan Kungsängens torg och Korsängen
(förbättrad orienterbarhet)

o Kungsängens station (reservera plats för ny
bussterminallösning, utökning av terminaldäck,
bättre kopplingar med mera)

o Kungsängens IP (utvidgas med ytterligare sport-
och fritidsverksamheter)

o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt
förtydligande av gc-stråken dit.

o Ny vägkapacitet för Brunna industriområde (ny
väganslutning mot Kockbacka alternativt ny
trafikplats i Brunna.

o Ny ekodukt över E18 väster om Brunna
industriområde (en svag länk i Görvälnkilen)
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o Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet.
o Gång- och cykelbro över Granhammarsvägen.

•  Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.

•  Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel tas Lillsjögården och Tibble gård bort som
utvecklingsområde för bostäder, Enköpingsvägens östra
verksamhetsområde pekas ut för småskalig service-,
bostad- och kontorsbebyggelse istället för
verksamhetsområde och Enköpingsvägens västra
verksamhetsområde tas bort och prioriteras istället för att
bevara dess höga naturvärden och ekosystemtjänster.
Vidare möjliggörs bostadsbebyggelse i västra delen av
Norrboda verksamhetsområde.

•  Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).

•  Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur,
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring
genomförande av bebyggelseutveckling.

•  Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen.

4.2.3. Övriga alternativ
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat
snabbt de senaste åren. Befolkningen ökar när det byggs nya
bostäder, och det är viktigt att infrastruktur, skolor och service
hänger med. Därför ska kommunen planera för ett byggande som
går i lagom takt. Enligt den senaste bostadsprognosen planeras ca
3500 bostäder i Kungsängen under de närmaste tio åren. I
kommunens ”Övergripande mål och budget 2020” anges att
Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare anges att Upplands-Bros
befolkning växer långsiktigt med cirka 2% årligen och att
samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. Det är
viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen
ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts realistiskt
att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt, varken lägre
eller högre. Kommunen ser inte att exploateringstrycket kommer att
minska och ett högre exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte
heller realistiskt. När det gäller övriga alternativ som har studerats
under planarbetets gång handlar det därför framförallt om olika
utformningsalternativ.

Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
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Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.

Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:

•  Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).

•  Ändringar i tätortsavgränsning.
•  Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att

gestalta har pekats ut.
•  Förändringar i förtätningsskiktet.
•  Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil
•  Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

Utöver ovanstående revideringar har även ett antal revideringar
skett som legat utanför arbetet med hållbarhetsbedömningen och

som inte funnits med vid workshops då bedömningar diskuterats.
Dessa har varit:

•  Tibble - i samband med workshop kring
hållbarhetsbedömningen ingick ett antal förtätningsförslag
för ny bebyggelse samt förslag på ytor att utveckla
rekreativt i Tibble. En kulturmiljöutredning togs fram
parallellt och i denna pekas Tibble ut som särskilt
värdefullt område. Detta ledde till förändring av
planförslaget. Fler ytor pekades ut för att utvecklas
rekreativt och förtätningsförslaget flyttades och
begränsades.

•  Behovet av en ekodukt över E18, väster om Brunna.
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4.3. Hållbarhetsbedömning planförslag
I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN m.m.) och konsekvenser.

4.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåverkan och klimatanpassning
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)

En trafiknätsanalys har genomförts för Kungsängen (Norconsult,
2018). E18 väster om trafikplats Brunna har i nuläget ca 38 000
vardagsdygnstrafik (ÅVDT) och detta ökar till ca 50 000 ÅVDT
öster om trafikplats Kungsängen.

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För
Kungsängen kopplar risken för översvämning till förändring av
nivåer i Mälaren samt till ökad nederbörd.

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i strandnära områden söder om järnvägen men vid
Korsängen sträcker sig detta område även norrut upp till
idrottsplatsen vid Ekhammarskolan. Område med
översvämningsrisk förekommer även i den norra delen av Stäksön,
se Figur 12.

Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Kommunen har inte
genomfört någon egen skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen
tagit fram en karta över lågpunkter där det föreligger
översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som finns inom
Kungsängen redovisas i Figur 12. Det största området med
lågpunkter är ”Gröna Dalen” som är ett centralt blågrönt stråk som
förbinder Brunna, Rankhus, centrala Kungsängen och
Tibbleområdet med varandra. Ledningsnätet i dalen är i vissa delar

Infr astr uktur för r esande utan fossila br änslen
Miljöer anpassade för att klar a extr ema
vädersituationer
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underdimensionerat och det leder redan idag till att mark tidvis
översvämmas (Upplands-Bro kommun, 2018). Större
lågpunktsområden finns även i den nordvästra delen av Brunna, i
Tibble (direkt väster om Granhammarsvägen) och i den östra delen
av Stäksön. Det finns även dagvattenbrunnar med
kapacitetsproblem på flera platser i Kungsängen, framför allt i ett
centralt stråk från norr till söder genom tätorten. Enligt SGI:s
kartering förekommer det tre områden med stabilitetsrisk inom
tätorten i ett stråk från Mälaren och norrut mot Trafikplats Brunna.

Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Kungsängen, till exempel i
strandnära områden i Rankhus, i Korsängen och därifrån västerut

längs järnvägen, se Figur 12. (Swedgeo, 2019) Underlagen har
tagits fram för olika syften med varierande noggrannhet och
detaljeringsgrad. Ofta visar underlagen områden där ytterligare
undersökningar behöver göras så att ett område finns utpekat i
kartunderlaget behöver inte betyda att det är en fara.

I Figur 12 framgår också att utpekade MIFO-områden, det vill
säga misstänkt förorenade områden, generellt sett inte
sammanfaller med områden där det finns lågpunkter eller
stabilitetsrisk. Ett antal MIFO-områden förekommer dock i
strandnära lägen i söder där det också föreligger risk för
översvämning.
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Figur 12. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordar ter samt förorenade områden. Str ategiska områden för fördröjning av dagvatten.



43 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 - SN 20/0232-4 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

2020-04-02 s 54

Konsekvensbedömning
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning centralt,
ihopbyggnad av ”mellanrummen”, förbättrad kollektivtrafik och
föreslagna planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande
utan fossila bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen.  Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser. Detta gäller särskilt vid de större
utbyggnadsprojekten Rankhus och Norra Stäksön.

I genomförd trafiknätsanalys för Kungsängen (Norconsult, 2018)
redovisas ett maxscenario 2040 som innefattar utbyggnad enligt
planförslaget inklusive pågående plan- och genomförande projekt
(inklusive full utbyggnad av Rankhus och utbyggnad av Norra
Stäksön). Trafiknätsanalysen visar att vardagsdygnstrafiken
(ÅVDT) på E18 ökar öster om trafikplats Brunna från ca 75 000 till
ca 90 000 ÅVDT medan trafiken väster om trafikplatsen i stort sett
är lika med jämförelsealternativet (dvs år 2040 men med dagens
exploatering i Kungsängen). Med exploateringar ökar trafiken även
lokalt inom Kungsängen.

Fordonen använder fortfarande till största delen fossila drivmedel
varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. En
omställning till fossilfritt samhälle behöver ske och i planförslaget
finns planeringsinriktning om att bygga ut laddinfrastruktur för en
utökad elektrisk fordonsflotta. Planen bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för en omställning.

Kungsängen är utdraget på både längden och bredden och för att
begränsa biltrafiken behöver avstånden kortas. I planförslaget finns
planeringsriktningar om att förtätningsprojekten ska användas för

att stärka kopplingen mellan Kungsängens olika delar. Vidare ska
Kungsängen bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.

En annan viktig fråga för att begränsa utsläppen av växthusgaser i
Kungsängen, där stor andel av befolkningen arbetspendlar, är att
kollektivtrafiken ska fungera och vara ett attraktivt alternativ till
bilen. Planeringsinriktningar om att reservera ytor för att utveckla
stationen och om att prioritera bytespunktens funktioner före andra
intressen skapar förutsättningar för detta.

Planeringsinriktningen om att utveckla närmiljöerna för att locka
till kortare resor och mer ”hemester” (semester som ägnas i eller i
närheten av hemmet) är också ett led i att minska biltrafik och
därigenom minska utsläpp av växthusgaser.

Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.

I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Området som
sträcker sig genom tätorten (se Figur 13) är både en lågpunkt (i
norr) och ett område där översvämningsrisk förekommer (i söder).
Området är därför lämpligt att bevara som blågrönt stråk och nyttja
i dagvattenhanteringen för att kunna hantera ökad nederbörd. I
kommunens utvecklingsprogram för Gröna Dalen (Upplands-Bro
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kommun, 2018) framgår att det inom hela sträckan bör göras plats
för översvämningsytor som avlastar vid extremskyfall och att dessa
ytor också bör kunna utnyttjas till annat mellan
översvämningstillfällena, till exempel lek eller idrott, så kallade
multifunktionella ytor. Tillgång till grönska för svalka och skugga
vid värmebölja är andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att
beakta i ett förändrat klimat. Gröna Dalen är därför betydelsefull ur
flera klimatanpassningsperspektiv och i planförslaget finns en
planeringsinriktning om att Gröna Dalen ska värnas som blågrönt
stråk. I planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är
särskilt utsatta vid höga temperaturer, till exempel skolor,
äldreboenden och centrum. Grönstrukturen spelar även en annan
viktig roll för klimatet genom att träd och gröna växter tar upp och
binder koldioxid när de växer. Det är därför viktigt att bevara
grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv, se kapitlet om
Grönstruktur och biologisk mångfald.

Områden med översvämningsrisk är utpekade som grönområden
eller områden för fördröjning av dagvatten i plankartan vilket är
positivt ur klimatanpassningssynpunkt. I vissa fall sammanfaller
områden med lågpunkter, stabilitetsrisk eller förutsättningar för
skred med områden som föreslås utvecklas i planförslaget. I fortsatt
planarbete behöver Länsstyrelsens rekommendationer följas i
identifierade lågpunkter. Vid utveckling av Kungsängen IP behöver
stabilitetsrisk särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga jordar
behöver utredas på flera platser i Kungsängen, bland annat vid
fortsatt planering av utvecklingsområdet i anslutning till järnvägen
(väster om Gröna Dalen).

Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i plankartan
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem även inom befintlig bebyggelse.
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Figur 13. Gröna Dalen

Vattenmiljöer och vattenkvalitet

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Gröna Dalen är en stor del i dagvattensystemet för Brunna-
Kungsängen som har sitt utlopp, via Tibbledammen, i Mälaren.
Enligt VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar
av dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.

Tätortsavgränsningen för Kungsängen omfattar delar av Lillsjön
(Tibble) som är mycket betydelsefull ur rekreationssynpunkt.
Lillsjön får sin främsta tillrinning från Örnässjön och är i likhet
med denna klassad som ekologiskt känsligt vattenområde. Sjöns
främsta naturvärde är en ovanlig undervattensvegetation. Även
Tibbleviken i Mäklaren är klassat som ekologiskt känsligt område.
(ÖP 2010)

Rena och levande vattenmiljöer
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Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Upplands-Bro
kommun, 2015)

Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.

Miljökvalitetsnormer
Mälaren delas in flera ytvattenförekomster och Kungsängen gränsar
till vattenförekomsten Mälaren-Skarven (norr om Stäksön) och
Mälaren-Görväln (söder om Stäksön). För vattenförekomster finns
miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas. En verksamhet
eller åtgärd får inte tillåtas av en myndighet eller kommun om de
ger upphov till en försämring av vattenmiljön eller om den
äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.

Den ekologiska statusen för Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln
är klassad som måttlig. MKN är att god ekologisk status ska
uppnås. Den kemiska statusen för båda vattenförekomsterna uppnår
ej god kemisk status, både med och utan överallt överskridande
ämnen. MKN är att god kemisk status ska uppnås men med tidsfrist
till 2027 för vissa av dessa ämnen. (VISS, 2020-03-18)

Ekologiskt känsliga områden

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.

Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. I vattenplanen har bedömningar genomförts av status av
sjöar och vattendrag i kommunen som om de vore
vattenförekomster. För Lillsjön bedömdes den ekologiska statusen
som måttlig och den kemiska statusen vara god. I vattenplanen
framgår att Lillsjön bedöms vara av nationellt naturvärde då sjön
hyser många särskilt värdefulla arter och har en hög grad av
naturlighet.

Östra Mälarens vattenskyddsområde
Den del av Kungsängen som ligger söder om E18 ingår i Östra
Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon.
Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på
råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och
Skytteholm inom Östra Mälaren.

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvattenhantering och om att värna Gröna Dalen ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten samt skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet  Rena och levande vattenmiljöer.

I planförslaget framgår att Kungsängen ska förtätas och bebyggas i
mellanrummen mellan områden av tätbebyggelse. Det innebär en
större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och plats för vatten och
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det gröna. En utökad bebyggelse medför högre andel hårdgjorda
ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja
dagvatten.

I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Gröna Dalen är
som tidigare nämnts en central del av dagvattenhanteringen i
Brunna-Kungsängen, varför planeringsinriktningen om att värna
Gröna Dalen som blågrönt stråk är en viktig förutsättning för att
kunna åstadkomma en hållbar dagvattenhantering. Kommunen har
också tagit fram ett utvecklingsprogram för Gröna Dalen där en
kombination av dagvattenlösningar med meandrande och/eller
öppna flöden, översvämningsytor, ledningar och dammar föreslås.
(Upplands-Bro kommun, 2018b) I planeringsinriktningarna framgår
också att ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och
skyfall.

De delar av Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av det vatten
som rinner från Kungsängen, har ett mycket högt skyddsvärde och
uppfyller inte miljökvalitetsnormer för vatten. Det gäller även
Lillsjön som delvis ingår i tätortsavgränsningen. Detta ställer höga
krav vid en förtätning och utbyggnad av Kungsängen för att skydda
miljöerna i sjöarna och minska belastningen av föroreningar och
näringsämnen. I fortsatt detaljplanering är det därför angeläget att
planeringsinriktningarna och utvecklingsprogrammet för Gröna
Dalen följs för att skydda vattenmiljöerna.

Grönstruktur och biologisk mångfald

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I och omkring Kungsängen finns flera viktiga naturområden. Väster
om Kungsängen tätort ligger till exempel Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat som grundades för att bevara områdets speciella
växter och djur och naturmiljöer som består av skogar,
odlingsmarker och vattenmiljöer. Andra större grönområden som
ligger i tätortens utkant är Lennartsnäshalvön och Södra Stäksön.
Kungsängen ligger vid Mälaren och Mälaren är av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden. Mälaren omfattas av utökat strandskydd
om 300 m.

Kungsängen tätort delas upp av Gröna Dalen, en dalgång som löper
i nord-sydlig riktning. Gröna dalen är ett öppet och centralt blågrönt
stråk som förbinder olika delar av tätorten Kungsängen med andra
tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet och
Rankhus.

Mellan Bro och Kungsängen löper grönkilen Görvälnkilen som är
av både regional och lokal betydelse. Görvälnkilen utgör en tydlig
gräns mellan Bro och Kungsängen. Gröna svaga samband inom

Väl fungerande ekosystem och r ik biologisk
mångfald
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grönkilen finns bland annat utpekat väster om Brunna
industriområde. Detta svaga samband är av klass 3 som enligt
RUFS 2050 är svaga partier som behöver förstärkas vid planering
av ny bebyggelse och infrastruktur, eller i befintlig infrastruktur.

Inom Kungsängen har det gjorts en naturvärdesinventering enligt
svensk standard (Upplands-Bro, 2020). Denna visar att det inom
Kungsängen huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Inga områden av
klass 1 (högsta naturvärden) finns i Kungsängen.

Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden men konsekvenser för ekosystem
och biologisk mångfald behöver studeras vidare i efterföljande
arbete. Planförslaget kan påverka förutsättningarna att skydda och
stärka spridningssamband negativt då en ny väg pekas ut i
Görvälnkilen och att ett nytt verksamhetsområde pekas ut i
utkanten av densamma (Tång 2:5). E18 går genom Görvälnkilen
idag vilket medfört att det i området redan finns ett svagt samband
som riskeras att försvagas ytterligare. För att planförslaget fullt ut
ska ligga i linje med hållbarhetskriteriet  Väl fungerande ekosystem
och en rik biologisk mångfald  behöver åtgärder för att stärka
sambandet studeras vidare, bland annat genom att studera läge och
utformning av föreslagen ekodukt. Föreslagen ekodukt skulle,
genom rätt utformning och läge, kunna ha potential att stärka det
svaga sambandet.

I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Kungsängen ska
förtätas. Förtätning innebär i stort positiva effekter och
konsekvenser eftersom större sammanhängande områden med

naturvärden och spridningsvägar kan bevaras. Samtidigt finns
pågående planarbeten som inte bygger på förtätning, som exempel
kan nämnas Norra Stäksön. Genom att, som planen anger, spara
områden med högsta naturvärden kan den biologiska mångfalden
lokalt bevaras. Om grönkompensation sker vid ianspråktagande av
områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den biologiska
mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.

Trots ovan nämnda planeringsinriktningar anger planförslaget
utveckling i områden som delvis ligger i direkt anslutning till
områden som är av naturvärdesklass 2. Detta sker bland annat invid
Gröna dalen, i norra delen av planområdet vid fastigheten Tång 2:5
(ligger dessutom i anslutning till Lejondals naturreservat) samt vid
grönområdet som omger det gamla vattentornet. Utöver detta tas
områden av naturvärdesklass 3 i anspråk. Genom att ta i anspråk
naturområden kan lokala habitat och födosöksmöjligheter minska
vilket innebär att den biologiska mångfalden lokalt kan påverkas.
Biologisk mångfald är en förutsättning för många naturliga
processer som till exempel resiliens mot framtida
klimatförändringar. Resiliens är naturens förmåga att anpassa och
återhämta sig efter en störning eller förändring, vilket förbättras
genom en hög biologisk mångfald där arter kan överta varandras
funktioner. I efterföljande arbete behöver varje enskilt utvecklings-
/utbyggnadsområde, i både lokal och regional skala, studeras vidare
för att förstå naturens betydelse som lokala habitat och länkar i
större samband. Detta för att undvika negativa konsekvenser för
biologisk mångfald. I utvecklingsområden som är belägna inom
eller i närheten av områden med naturvärden är det av extra vikt att
tillse att planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
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När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, anger planen
att grönkilen bör värnas och dess värden och funktioner bibehållas.
Detta är positivt med avseende på den regionala grönstrukturen.
Dock planeras ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen
(Tång 2:5). I planförslaget anges också att det finns behov av att
öka vägkapaciteten till Brunna och att detta behov skulle kunna
fyllas genom en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och
Kockbacka trafikplats. En ny väg mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats innebär ytterligare en barriär i grönkilen och inom ett
redan idag svagt samband. Att skapa ytterligare en barriär i detta
område kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. Planförslaget pekar
ut en ekodukt inom detta område vilket skulle kunna stärka det
svaga sambandet. För att inte riskera att sambandet inom
Görvälnkilen ytterligare försvagas är det viktigt att i den fortsatta
planeringen studera sambandet samt arbeta med åtgärder för hur
detta samband kan stärkas. Läge och utformning på en ekodukt
behöver studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.

Norra Stäksön ligger i planområdets östra del och är i dagsläget ett
oexploaterat område. Området är av riksintresse enligt 4 kap
miljöbalken, berörs av strandskydd (idag gäller utvidgat
strandskydd) och i den norra delen finns höga naturvärden som
utgörs av ädellövmiljöer med skyddsvärda träd (klass 2 enligt
kommunens naturvärdesinventering). Utveckling av Norra Stäksön
kan påverka de naturvärden som finns i området och strandzonen,
dels direkt genom att naturvärden tas i anspråk dels indirekt genom
ökad närvaro och trafik i området. Vilka effekter och konsekvenser
som uppstår beror av den planerade utvecklingens omfattning och
utformning. Inom ramen för det planarbete som påbörjats för Norra

Stäksön behöver frågor rörande konsekvenser med avseende på
riksintresset, strandskyddets intentioner och de naturvärden som
finns utredas.
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Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i Upplands-
Bro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.

Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Kungsängen. Enköpingsvägen
mellan Bro och Granhammarsvägen i Kungsängen samt
Granhammarsvägen upp till Effektvägen och del av Kraftvägen är
sekundära transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen har tagit

fram rekommendationer för planläggning intill transportleder med
farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör lämnas
byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har skickat in ett
önskemål om ändring av Enköpingsvägen som sekundär farligt
godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat på
detta.

Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen, framförallt genom centrala Kungsängen där den
går parallellt med Mälarbanan, samt längs Granhammarsvägen
(Norconsult, 2016). Även bullernivåerna längs med Mälarbanan
och E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)

Inom Kungsängen finns ett antal farliga verksamheter som kan
medföra risk för omgivningen, det handlar främst om
drivmedelstationer (bland annat längs med Enköpingsvägen och i
Brunna), industri och energianläggningar i Brunna samt områden
med förorenad mark (bland annat i Brunna).

Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och

Miljöer som främjar god folkhälsa
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risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.

I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas så att fler människor kan resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget anger planeringsinriktningar
för Kungsängens stationsområde som ska utvecklas och anpassas
efter en större befolkning och med fler funktioner. Busslinjenätet
ska ses över och det ska vara smidigt att byta mellan buss, cykel, bil
eller taxi och pendeltåg. Detta medför att förutsättningarna för att
använda sig av andra transportslag än bil ökar. Det blir enklare och
mer attraktivt att åka kollektivt för boende och arbetande i
Kungsängen. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och att
buller från vägtrafik kan minska.

Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(Norconsult, 2018). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning
längs med till exempel E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan,
innebära att fler människor utsätts för buller, risk (kopplat till
transporter av farligt gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med
risk för sämre genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen
och längs med större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk,
buller och luft särskilt ses över.

I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata, detta kan ske genom till exempel utveckling av områdena
mellan Granhammarsvägen och Bygdegårdsvägen. Detta skulle i så
fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed lägre ljudnivåer
längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden dessutom inte är
en transportled för farligt gods försvinner denna som en riskkälla.
Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata skulle därmed
innebära positiva konsekvenser med avseende på hälsa och säkerhet
kopplat till boendemiljöer längs med Enköpingsvägen.

I de fall utvecklingsområden är belägna i närheten av industri- och
verksamhetsområden (till exempel i/i närheten av Brunna) behöver
hänsyn tas till hur dessa utformas. Detta så att eventuella framtida
boende inte utsätts för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker.

För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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4.3.2. Social hållbarhet

Folkhälsa
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och
cykla.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Kungsängen har idag god tillgång till flera grönområden såsom
Lillsjöområdet, Rankhus, Gröna Udden och Gröna Dalen samt i
viss utsträckning även Stäksön. Rankhus är ett större, tätortsnära
skogsområde som tillsammans med Gröna Dalen förbinder olika
delar av Kungsängen med de flesta av grönområdena. Gröna Dalen
är delvis bullerstörd där E18 passerar men har dock mestadels en
kvalitet som centralt blågrönt stråk. Inom Kungsängen finns
flertalet gång- och cykelvägar samt rekreativa promenadstråk.
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering i den
geografiska mitten av tätorten och är relativt lättillgänglig från både
centrala Kungsängen, Tibble, Brunna och Norrboda. En utveckling
av Kungsängens IP studeras (Upplands-Bro, Codesign, 2019).

Längs med östra delen av Kungsängen finns tillgång till rekreation
längs med Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden och inom området ska turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt
beaktas. Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.

För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.

Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Kungsängen. Relationen mellan täthet och
tillgång till friytor per person framgår till viss del i Kungsängen.
Tillgången till friytor är relativt god vid flerbostadshusen i Tibble
även om boendetätheten är hög i förhållande till övriga
Kungsängen. I området runt centrum är boendetätheten hög och
tillgången till friytor lägre.

Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Kungsängen inte är
längre än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller

Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur - och kulturmiljö
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park. I en relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter. I
Kungsängen finns en uppdelad struktur mellan olika målpunkter,
där framförallt Gröna dalen är en viktig målpunkt mellan
bostadsområdena i västra och östra Kungsängen.

Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Kungsängen har delar av
Sylta och gamla Kungsängen minst antal ohälsodagar per person
och år, medan Kungsängens centrum, Kungshöjden och delar av
Tibble har flest. Statistiken berättar inte varför vissa områden har
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.

Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna  Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.

Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen. Vidare anges vikten av att utnyttja Kungsängens läge
nära naturen och vattnet. Nya och tydligare kopplingar för gång och
cykel föreslås för att snabbare och lättare kommer ner till
strandpromenaden längs Mälaren från centrum. Strandpromenaden
utvecklas med gång- och cykelväg och utveckling sker av bland

annat Gröna udden. Mälaren ska tillgängliggöras för alla
Kungsängenbor. En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens
natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot
strand och vatten och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Ytterligare rörelsestråk som ska stärkas är befintliga rörelsestråk
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Här ska även nya skapas.
Gröna dalen planeras också att utvecklas med en mer tillgänglig
och rekreativ miljö.

Genom att skapa fler gång- och cykelstråk främjas människors
möjlighet att röra sig i vardagen. Det blir mer attraktivt och lätt att
välja gång- och cykel framför bil vilket är positivt för folkhälsan.
Folkhälsan gynnas även av en ökad tillgänglighet till kommunens
naturområden, vatten samt strand och områden längs Mälaren. Att
kunna ta sig lätt till natur- och vattenområden kan medföra att
känslan av välbefinnande och lugn ökar. I de fall områden för
utveckling planeras inom eller i närheten av natur behöver det
säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i naturen, som
exempel kan nämnas Norra Stäksön och vid Lejondalsreservatet.

Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
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besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.

Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar. Planförslaget anger att Kungsängens
torg i framtiden ska erbjuda fler ytor som lockar till lek och
aktivitet. Att utveckla Kungsängens torg, som ligger lättillgängligt,
med till exempel lekytor för barn är positivt utifrån ett
barnperspektiv.

Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att
Kungsängens tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som
Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna udden ska utvecklas.
Kungsängens IP är relativt lättillgänglig från flera olika
bostadsområden och ska fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor,
en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och
yngre barn och deras vuxna. Genom att se till att ytor för
närrekreation finns lättillgängliga och att dess upplevelsevärden
förstärks kan vardagsmotionen främjas vilket är positivt för
folkhälsan. Genom att utveckla Kungsängens IP genomtänkt med
gestaltning och olika typer av aktiviteter kan flera grupper inom
befolkningen och från flera delar av Kungsängen nås vilket medför
positiva konsekvenser för folkhälsan,

Planförslaget anger att bostäder, arbetsplatser, skolor och
aktivitetsytor ska blandas i större utsträckning. En större blandning
av olika funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd
mellan bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär
den täta staden med små avstånd till viktiga destinationer en
stödjande miljö för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor
som bor i områden med hög täthet promenerar mer till utbud och
service. Korta avstånd främjar även användandet av cykel. Genom
att främja gång och användandet av cykel skapas möjligheter till
lättillgänglig vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till
positiva effekter för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma
eller att utveckla högt blodtryck.
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Boendemiljö och trygghet

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Kungsängen är en ort utdragen på både längden och bredden, med
relativt stora avstånd mellan Brunna, centrala delarna av
Kungsängen och Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en
fragmentarisk känsla i Kungsängen som helhet. Kungsängen är i
hög grad präglad av planeringsidealet med funktionsseparering som
rådde under åren då tätorten expanderade som snabbast.
Bostadsområdena ligger för sig och Ekhammar är ett tydligt
exempel på ett stort område med bara skolor och sporthallar.

Kungsängens torg består av flera mindre torg som skiljs åt av
byggnader vilket gör det svårt att få överblick och orientera sig.

Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)

Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också
för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar
del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla
människor som rör sig där. (Boverket, 2010)

Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet  En
blandning av boende och funktioner.

Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna.  Dock bedöms inte planförslaget påverka
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen.
Generellt sett skapar en skillnad i utbud av aktiviteter (idrott,
friluftsliv, handel etc) förutsättningar för ett flöde mellan tätorterna
men det finns ingen uttalad ambition kring detta i planförslaget.

En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätor terna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum



43 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 - SN 20/0232-4 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

2020-04-02 s 67

Planförslaget bedöms bidra till  Jämlik tillgång till offentliga
rummet,  till exempel finns en planeringsinriktning om att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen och om att utveckla Kungsängen
IP med aktiviteter som attraherar olika grupper.

För Kungsängens identitet och sammanhållning är det viktigt med
en gemensam mötesplats för alla Kungsängenbor. I planförslaget
framgår att orienterbarheten vid torget ska öka genom att riva de
byggnader som bryter upp torget. Kopplingar och målpunkter ska
skapas och torget ska bli en attraktiv mötesplats som lockar till lek
och aktivitet. Detta tydliggörs i planeringsinriktningar om att
utveckla Kungsängens torg till en attraktiv och livfull mötesplats
med fler lekytor, lokaler och bättre orienterbarhet. Barnen ska ges
större plats i centrala Kungsängen genom fler lekytor, lekfull
formgivning och mer offentlig konst. En överblickbar miljö som är
lätt att orientera sig i, är välskött och har en mångfald av aktiviteter
ger positiva konsekvenser för människors trygghet och en mer
jämlik tillgång till det offentliga rummet.

I planeringsinriktningar för bebyggelseutvecklingen framgår att
förtätningsprojekten ska användas för att stärka kopplingen mellan
Kungsängens olika delar, samt att Kungsängen ska bli en bättre
integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering och fler
kopplingar mellan olika områden. Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Dessa planeringsinriktningar skapar
förutsättningar för en blandning av boende och funktioner samt en
ökad sammanhållning inom Kungsängen.

Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet.

Kulturmiljö
Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Tätorten Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning som vuxit
fram vid järnvägsstationen. Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer
bevarade i centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyggelse
finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och Ekhammars gård
påminner om den jordbruksbygd som centrala Kungsängen en gång
var. I Kungsängen finns begränsat med aktivt brukad
jordbruksmark.

Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav området Görväln ligger direkt söder om
Kungsängen. Riksintresset Görväln består av en 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. Riksintresset utgörs också
av ett herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens
stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-,
1700- och 1800-talen. Dessutom är, som nämnts tidigare, Mälaren
med öar och strandområden av riksintresse där turismens och
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. Det finns flera lokala
kulturmiljöintressen inom tätortsavgränsningen, till exempel Sylta-
Tibble gård och Kungsängens kyrka-Ekhammar. (ÖP 2010)

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätor t
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I plan- och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. En byggnad som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

I samband med arbetet med FÖP:en för Kungsängen har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019b). Figur 14 visar
kulturmiljöer som identifierats i Kungsängen. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda
byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel
i tätortens bebyggelsebestånd.

Figur 14. Schematisk bild över kulturmiljöer identifier ade i Kungsängen
(WSP, 2019b).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna i
begränsad omfattning synliggör och ger förutsättningar för skydd
av kulturvärden. Det finns behov av att tydliggöra vilka riktlinjer
som bör gälla vid exploatering inom eller i anslutning till värdefulla
kulturmiljöer för att bevara och utveckla dessa.
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Planförslaget bedöms inte bidra till hållbarhetskriteriet  Ett utvecklat
samspel mellan landsbygd och tätort  eftersom den begränsade
mängd jordbruksmark som finns inom tätorten i stor utsträckning
tas i anspråk. Kopplingen till landsbygden försvagas därmed.

I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) och/eller som i ÖP 2010
angetts vara av lokalt intresse. Det gäller framför allt
utvecklingsområden i centrala Kungsängen och i viss mån i Tibble.
Ett av utvecklingsområdena berör också en mindre del av
riksintresset Görväln.

De kulturhistoriska värdena är inte utpekade i plankartan och det
saknas också planeringsinriktningar som är inriktade på
tillgängliggörande av dessa. Det vore också önskvärt med tydligare
planeringsinriktningar för bevarande av kulturmiljöer. I den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) ges ett antal råd och
riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och karaktärsområden vid exploatering vilka
kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.

I planförslaget framgår att centrala Kungsängen även
fortsättningsvis ska vara ett myller av höga och låga hus, småhus
och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse samt att byggnader
med högt kulturhistoriskt värde ska värnas. I
planeringsinriktningarna framgår att Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Vidare anges att bebyggelsen ska få följa
landskapets form och karaktär, vilket är positivt för kulturmiljön.

På Stäksön, som inte ingår i kulturmiljöinventeringen, finns lokala
kulturhistoriska värden (herrgårdsmiljön Almare-Stäket), brukad
jordbruksmark, åkerholmar och stenmurar. Inom ramen för det
planarbete som påbörjats för Norra Stäksön behöver frågor rörande
konsekvenser med avseende på kulturmiljön och jordbruksmarken
utredas.
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4.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Arbetsmarknad och när ingsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.

Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.

Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.

I Kungsängen är förvärvsfrekvensen hög (mellan 75–95 %) i många
områden (Upplands-Bro kommun, 2019b)

När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren samt etablerade kurs- och konferensgårdar vilka är
en viktig del av besöksnäringen och ett värdefullt komplement till
företagen i kommunen.

I Kungsängen finns, utöver Kungsängens centrum, en extern
handelsplats i Brunna. Handeln i Kunsängens centrum består till
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal inriktning och
utbudet riktar sig främst till boende i Kungsängens tätort och
närliggande områden. De externa handelsplatserna är de lokala
centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och mer
varierat.

Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna  Goda
förutsättningar att bo och försörja sig  samt  Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas.  Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.

Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser, skolor och
aktivitetsplatser. Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat
underlag för service, och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas.

Goda för utsättningar att bo och försör ja sig

Möjligheter för när ingslivet att växa och utvecklas
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Även funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i
kommunen och ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.

Planförslaget har ett antal planeringsinriktningar gällande
utveckling av Kungsängens stationsområde. Detta för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. En
planeringsinriktning anger till exempel att ytor vid Kungsängens
station ska reserveras för utveckling av kollektivtrafiken och att
bytespunktens funktioner ska prioriteras före andra intressen. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Kungsängen i
högre grad attrahera företag, service och verksamheter och skapa
ett mer varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom
Kungsängen.

Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Kungsängens centrum skapar liv
och rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till
efterfrågad service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos
orten i stort, och kan bidra till att människor söker sig till
kommunen för att bo och arbeta. Utöver att utveckla Kungsängens
centrum pekas även den större handelsplatsen Brunna ut i
planförslaget. Genom att pekat ut områden med olika fokus kan
kommunen få större variation och utbud vilket är positivt utifrån ett
näringslivsperspektiv och därigenom för den kommunala
ekonomin. Däremot finns det begränsade möjligheter för ytterligare
utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.
Inom Brunna pekas ett utvecklingsområde för bostäder ut. Att
anlägga bostäder inom ett annars renodlat verksamhetsområde kan
innebära begränsningar på omgivande näringsliv negativt om

inflyttade i området klagar över till exempel trafik och buller från
verksamhetsområdet. I det fortsatta arbetet är det viktigt för
näringslivet i Brunna att planera och utforma tillkommande
bostäder så de inte utsätts för störningar av närliggande
verksamheter.

Kungsängen har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära
natur, kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till
Mälaren. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas och att
möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver detta lyfts
entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. För de som
besöker Kungsängen för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Kungsängen som plats. För att stärka
Kungsängens identitet i regionen pekas entréer ut där gestaltningen
och orienterbarheten är extra viktig. Genom att utveckla och öka
tillgängligheten till lokala målpunkter samt att stärka entréerna till
Kungsängen kan fler lockas till att besöka och att återvända till
Kungsängen som besöksmål. Detta kan medföra att det lokala
näringslivet blir mer robustare och att servicen kan öka inom olika
delar av Kungsängen. Detta medför positiva konsekvenser för
näringslivet inom Kungsängen.
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Befolkning och bostadsmarknad

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Bostadsutbudet i Kungsängen är blandat. Villor från olika tider
samsas med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och
höghus med utsikt över Mälaren. Det finns också inslag av äldre
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten.

Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren till följd av ett
stort bostadsbyggande i framför allt Norrboda, och det finns ett
fortsatt högt exploateringstryck i Kungsängen.

Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå hållbarhetskriteriet Goda förutsättningar att bo och
försörja sig.

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning och genom att
”mellanrummen” i tätorten byggs ihop. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Kungsängen.

I planförslaget finns planeringsinriktningar om att värna om
Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer och
arkitektoniska uttryck från olika tider, samt att låta bebyggelsen
följa landskapet och utnyttja Kungsängens närhet till natur och
vatten. Planförslaget bidrar på så sätt till att skapa attraktiva
boendemiljöer, olika typer av bostäder samt att utveckla kvaliteter
som till exempel tätortsnära natur och närhet till Mälaren. En
blandning av bostadsbebyggelse attraherar olika grupper vilket
bidrar till en blandad befolkning i Kungsängen. Sammantaget
bedöms planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.

Samtidigt lyfts det fram i planförslaget att kommunen ska planera
för en utbyggnadstakt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar. I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara
prisrimliga, ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som
uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid
en nedgång på bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo
för fler grupper i samhället. I efterföljande planarbete bör det också
säkerställas att bostäder av olika storlek, typ och upplåtelseform
tillkommer. Detta för att kunna tillfredsställa olika önskemål och
behov.

Goda för utsättningar att bo och försör ja sig
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Kommunalekonomi och robusthet

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I Kungsängen är samhällsservice och kommunal service (t ex
skolor och förskolor) fokuserade till en södra delen av tätorten samt
till de centrala delarna av Brunna.

Vägstrukturen är till stor del formad efter 1960- och 70-talens
riktlinjer för trafikplanering, med separering av olika trafikslag.
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk och i
princip de enda biltrafikförbindelserna mellan tätortens olika delar.
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god framkomlighet.
Fördröjningarna är försumbara med få undantag. Brunna trafikplats
har köbildning under rusningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt,
men det kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen vid
stationen och framkomligheten kan bli besvärlig vid trafikplatserna.

Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en  Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning  och en  Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna. Föreslaget

utbyggnadsområde på Norra Stäksön utgör dock ett undantag och
bedöms inte vara i linje med hållbarhetskriterierna.

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas.

Planförslagets inriktning på förtätning innebär en relativt
kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan tas
tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt.

I planförslaget framhålls också att ”mellanrummen” i Kungsängen
ska byggas ihop och utbyggnadsområdet Rankhus bidrar till att
knyta ihop tätorten. Nya områden kräver större investeringar genom
ny infrastruktur och förändringar i vägnätet för att knyta ihop
exploateringsområden med befintligt vägnät, men fler kopplingar
ger samtidigt en mer robust infrastruktur. Utbyggnadsområdet på
Norra Stäksön innebär inte samma möjlighet att nyttja befintlig
infrastruktur och skapa kopplingar varför denna del av
planförslaget bedöms vara sämre utifrån kommunalekonomi och
robusthet.

I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 15,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Vidare framgår att antagande av
detaljplaner måste anpassas efter behov och efterfrågan. I

Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur , lokalför sörjning
och service till medbor garna
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planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
utbyggnadstakten ska anpassas utifrån vad som är ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart. Dessa ställningstaganden är
mycket viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och
en kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna.

Det finns ett par områden i Brunna (Tång 1:5 och Viby 19:3) som
avviker från principen om utbyggnadsordning inifrån och ut, dock
ansluter dessa till befintlig bebyggelse och bedöms därför vara av
mindre betydelse för att uppnå hållbarskriteriet om Resurseffektiv
markanvändning och utbyggnadsordning.

Figur 15 Föreslagen utbyggnadsordning Kungsängen
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER

Bedömningsgrunder och förutsättningar
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i
hållbarhetsbedömningar ovan.

Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande,
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.

Figur 16. Illustration över de fyra olika gr upperna av ekosystemtjänster .

Upplands-Bro kommun har under åren 2017–2018 tagit fram en
kartläggning av ekosystemtjänster med syfte att ge en bild på var i
kommunen det finns viktiga ekosystemtjänster idag (Upplands-Bro
kommun, 2019d). Särskilt fokus i kartläggningen har varit på
tätortsområdena Bro och Kungsängen. Kartläggningen är avgränsad

till de ekosystemtjänster som bedömts ha störst påverkan på miljön
i kommunen. Dessa är; klimatreglering, vattenreglering, hälsa och
inspiration samt biologisk mångfald – värdefulla biotoper och
spridningsvägar.

Klimatreglering innebär reglering av temperatur för att undvika och
förebygga hög värme och värmeböljor. Lokal reglering av
temperaturen kan ske genom vattenavdunstning från till exempel
växtbäddar och vattensamlingar eller genom skuggande vegetation.
Satellitsbildsanalys över uppmätta maxtemperaturer visar att
Kungsängen centrum, Kungsängens idrottsplats och Bro centrum är
platser med högre uppmätta temperaturer än många andra platser i
kommunen.

Vattenreglering innebär hantering av dagvatten för fördröjning och
rening i naturen för att undvika översvämning och avlasta
eventuella dagvattensystem. Karta över landskapets förmåga till
flödesreglering, förmåga att ta hand om dagvatten, i aktuella
områden visar att särskilt dålig förmåga till flödesreglering finns
där industriområden är lokaliserade. Även Tibble, Tibbleskogen,
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Korsängen och Kungsängens centrum är särskilt utsatta vid större
mängder vatten. Dessa är områden med hög andel hårdgjorda ytor.

Figur 17. Landskapets förmåga till flödesregler ing där rött innebär dålig
förmåga ner till mörkblått som innebär mycket god förmåga.

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden,
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar,

kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I centrala
Kungsängen finns många centrala gröna rekreationsytor. Dessa har
en god spridning så att de flesta bostadsområden har nära till minst
en grön rekreationsyta. I Bro ligger de större gröna
rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och är inte lika
tillgängliga för alla.

Figur 18. Identifier ade betydelsefulla områden för hälsa och inspiration
markerat med grönt.

Biologisk mångfald innebär en stor variationsrikedom av levande
organismer. Förekomster av varierande arter och varierande
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biotoper gynnar biologisk mångfald och ger höga naturvärden. För
att gynna och möjliggöra att biologisk mångfald består och även
ökar i framtiden är spridningsvägar viktiga. I kommunens
kartläggning syns att förutom befintliga naturreservat hyser även
andra platser som till exempel vattentornsområdet i Kungsängen,
strandområdet vid Tibbleviken, och Finnstaskogen höga eller
påtagliga naturvärden.

Figur 19. Identifierade områden för biologisk mångfald – värdefulla biotoper .

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att
spridningsområden finns i stora delar av tätorterna Kungsängen och
Bro. Spridningsvägar är viktiga för biologisk mångfald då genetisk
variation och arter beroende av flera livsmiljöer gynnas.

Figur 20. Identifier ade viktiga miljöer och spr idningsvägar för ar ter knutna
till ädellöv och våtmarker .
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Konsekvenser
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till ur
olika synpunkter värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och
negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan
på flera olika typer av ekosystemtjänster.

I planförslagen finns planeringsinriktningar om förtätning. I
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I
planförslagen anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslagen pekas områden
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas
i de fall de lokalt riskerar att försvinna.

Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden
riskerar att bli varmare framförallt om naturmark i tätorter tas i
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor
över maxtemperatur för dagens situation i Bro och Kungsängen
visar på högre maxtemperaturer, upp över 30 C, i de mest
tätbebyggda delarna. I planeringsinriktningarna anges att
mikroklimatet ska stärkas och då framförallt i särskilt utsatta

verksamheter som skolor och äldreboenden. Detta genom
bevarande och tillskapande av grönska och skugga. Vidare står det i
planförslagen att ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar även klimatreglerande
och svalkar. Detta är positivt och kan bidra till att motverka
effekterna av värmeböljor.

Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslagen anges att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För
att stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar
som till exempel svackdiken och växtbäddar.

I planförslagen finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas.
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor
som Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de centrala
delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt.

Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är
viktiga på liten lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje
enskilt fall och inom detaljplanering.
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Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och
med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts.
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras
med detta.

6. KUMULATIVA EFFEKTER

Planförslagen för Bro och Kungsängen innefattar omfattande
exploatering med ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men
även genom utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse.
Föreslagen exploatering inom respektive FÖP kan i vissa fall
orsaka kumulativa effekter, dvs att de ger samverkande effekter. I
denna HKB har det bedömts relevant att beskriva de kumulativa
effekterna på naturmiljö, vattenmiljö och riksintresset E18.

6.1. Naturmiljö
Mellan Bro och Kungsängen tätorter finns stora sammanhängande
naturområden. Här ligger bland annat Lejondals naturreservat och
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Utöver detta går Görvälnkilen
mellan Bro och Kungsängen. Vid utbyggnad av både Bro och
Kungsängen riskerar naturområden och Görvälnkilen att naggas i
kanten från olika håll vilket kan leda till fragmentering med
negativa konsekvenser på spridningssamband och biologisk
mångfald som följd. När det gäller ianspråktagande av
naturområden är det framförallt planförslaget för Kungsängen som
föreslår utbyggnad i naturområden som ligger mellan Bro och
Kungsängen (nytt verksamhetsområde, Tång 2:5, samt en ny
vägkoppling mellan Brunna och Kockbacka trafikplats). Båda
planförslagen har planeringsinriktningar om att bevara områden
med naturvärdesklass 1 och 2 samt att grönkompensationsåtgärder
ska vidtas vid byggnation i områden med naturvärdeklass 3 och 4.
Detta kan leda till att den biologiska mångfalden lokalt bevaras och
till och med utvecklas och förstärkas. Detta behöver dock följas upp
i efterföljande planarbete.
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I båda planförslagen nämns vikten om att bibehålla grönkilen vilket
är positivt för den regionala grönstrukturen. I Kungsängen planeras
dock ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen (Tång 2:5)
och en ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats föreslås. I
Bro planeras utveckling i viktiga spridningssamband som idag
delvis pekas ut som svaga. Att skapa ytterligare barriärer inom
Görvänkilen kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. För att inte riskera
att samband inom Görvälnkilen påverkas negativt och ytterligare
försvagas, är det viktigt att i den fortsatta planeringen studera
sambanden samt arbeta med åtgärder för hur samband inom
grönkilen kan stärkas.

6.2. Vattenmiljö
Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska
belastningen av föroreningar.

I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete

med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta
åtgärder i avrinningsområdet.

I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i
Brovikens tillflöden kommer till stånd.

6.3. Riksintresset E18
E18 är av riksintresse för kommunikationer. Utpekande av ett
riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken 3 kap
8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.

I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större
kapacitet när tätorten växer. För Brunna industriområde föreslås en
ny trafikplats eller alternativt en ny anslutning från Kockbacka
trafikplats till Brunna för att utöka kapaciteten till anslutningen till
E18.

När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18
identifierats.
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Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 genom att
vägen påverkar omgivningen med buller, utsläpp till luft och risker
kopplade till farligt gods transporter. För Kungsängen medför också
exploateringen ett behov av att se över kapaciteten vid
trafikplatserna. För bebyggelse som planeras i anslutning till E18
behöver skyddsavstånd och vägens påverkan på omgivningen
beaktas. Kommunen behöver ha en dialog med Trafikverket om hur
kapaciteten vid trafikplatserna ska kunna säkras.

7. HÅLLBARHETSBEDÖMNING
NOLLALTERNATIVET

Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner.
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och
nollalternativet.

7.1. Nollalternativet Bro

7.1.1. Miljömässig hållbarhet
När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen  bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet strategier och
planeringsinriktningar om att förtätning framförallt bör ske i
kollektivtrafikförsörjda lägen. Utveckling av stationsområdet samt
utveckla gång- och cykelstråken är också planeringsinriktningar
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som finns i ÖP 2010 och som därmed inte skiljer sig från
planförslaget.

Även för hållbarhetskriteriet  Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer  bedöms nollalternativet vara något
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.

För hållbarhetskriteriet  Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.

När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald  bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. Utöver detta pekas utbyggnadsområden i närheten av
Mälaren ut i ÖP 2010 (inklusive områden med högsta naturvärden,
klass 1) vilket inte görs i planförslaget. Nollalternativet innebär
därmed ianspråktagande av områden med högsta naturvärde samt i

anslutning till Mälaren. Nollalternativet bedöms därför innebära
större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget.

För hållbarhetskriteriet  Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av
Bro station som planförslaget.

7.1.2. Social hållbarhet
Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och
planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet.
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Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse
för kulturmiljön (Bro) men i nollalternativet är intrånget något
mindre.

Utifrån hållbarhetskriteriet  Ett utvecklat samspel mellan landsbygd
och tätort  bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i
planförslaget.

Även för hållbarhetskriteriet  Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och
i rekreativa miljöer.

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel

definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden
kan ske samtidigt som de förtätas.

7.1.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna  Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och  Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och utvecklar
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.

Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning  och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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7.2. Nollalternativet Kungsängen

7.2.1. Miljömässig hållbarhet
När det gäller hållbarhetskriteriet  Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen  bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. ÖP 2010 har inte heller lika tydlig inriktning på
utveckling av Kungsängens station som planförslaget. Dock finns
det även i nollalternativet strategier och planeringsinriktningar om
att förtätning framförallt bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.

Även för hållbarhetskriteriet  Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer  bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det
i ÖP2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för strategiska
områden för fördröjning av dagvatten och områden att utveckla
som grönområden. Det kan vara svårt att få till större områden som
kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för detaljplan.
Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå kan större
områden hanteras, även redan befintliga utbyggda områden. I
ÖP2010 finns inte heller några planeringsinriktningar gällande
stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.

För hållbarhetskriteriet  Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.

När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald  bedöms nollalternativet i delar vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är kopplat till att det i ÖP 2010 inte
finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. I delar gällande grönstruktur och spridningssamband,
framförallt kopplat till Görvälnkilen, bedöms nollalternativet var
mer hållbart i jämförelse med planförslaget. I ÖP 2010 pekas inte
någon ny väganslutning mellan Brunna och Kockbacka ut och
området vid Tång 2:5 är mindre än i planförslaget. Nollalternativet
innebär därmed inte någon risk att ytterligare försvaga det idag
redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen i detta område.

För hållbarhetskriteriet  Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utbyggnad i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
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biltrafik. ÖP 2010 har dock inte lika tydlig inriktning på utveckling
av Kungsängens station som planförslaget.

7.2.2. Social hållbarhet
Hållbarhetskriteriet  Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet
vara något mindre hållbart eftersom två utvecklingsområden för
bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård)
finns med i nollalternativet men är borttagna ur planförslaget.

I nollalternativet och planförslaget påverkas jordmark av planerade
exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar
rörande  Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort saknas.
Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga
utifrån detta hållbarhetskriterium.

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa  (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna Dalen

och ner mot Mälaren. Nollalternativet ger inte lika goda möjligheter
för människor att röra sig i vardagen och i rekreativa miljöer.

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet)  bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, t ex för
Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet samt att ge
plats för barnen. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit
som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad
förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt
som de förtätas.

7.2.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna  Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och  Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Kungsängen. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i stationsnära lägen och att
bebyggelsen ska få skjuta i höjden samt att tillgänglighet till
pendeltågsstationen för gående och cyklister ska förbättras. I
FÖP:en tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och
service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och boendemiljö i
Kungsängen.
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Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning  och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna  bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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8. SAMLAD BEDÖMNING

I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagens möjligheter
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen
illustreras i en värderos samt en tabell för respektive FÖP.
Värderosen är ett verktyg som används för att översiktligt kunna
utvärdera och illustrera hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag.
I värderosen beskrivs förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett
sämsta tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos.
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är
alternativet/scenariot. I värderosen redovisas både planförslaget
och nollalternativet.

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån
hållbarhetsperspektiv.

8.1. Samlad bedömning Bro
Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.

Bedömningen utvecklas i Tabell 4 Samlad bedömning Bro.
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Figur 21. Värderos för Bro. Blå linje r epresenterar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro

Aspekter och hållbarhetskriter ier
som bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – gr ön marker ing innebär att planför slaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbar t) jämför t med nollalternativet Vit markering
innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att
begränsa utsläpp av växthusgaser.

Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av dagvatten pekas ut och genom
planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera ytor för dagvatten, översvämning och skyfall.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer

Planförslaget bedöms innebära bättre förutsättningar för att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det
angeläget att planeringsinriktningarna följs.

Grönstruktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Planförslaget bedöms vara mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att områden med högre
naturvärden i närheten av Mälaren bevaras som natur, vilket är en positiv förändring jämfört med nollalternativet.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens
störningar och dess påverkan på folkhälsan.

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa

Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Detta beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation. Som exempel kan nämnas att planförslaget pekar ut kopplingar och stärkta rekreativa stråk mellan olika
målpunkter, till exempel ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer och möjligheten för gående och cyklister att röra sig i Bro.

Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner

Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna

Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar
tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar inte heller upp
frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.
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Aspekter och
hållbarhetskriter ier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön marker ing innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit marker ing innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet. Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse för kulturmiljön (Bro) men i
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom justering av tätortsavgränsningen.

Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas

Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Bro.

Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet innefattar utveckling med
blandade typer av bostäder i Bro och att tillgänglighet till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Bro.

Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning

Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. Ett undantag från principen om utbyggnad inifrån och ut utgör Tegelhagen (söderut mot
Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer resurseffektiv.

8.2. Samlad bedömning Kungsängen
Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

För Kungsängen bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna
vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte

finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.

Bedömningen utvecklas i Tabell 5 Samlad bedömning Kungsängen.
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Figur 22. Värderos för Kungsängen. Blå linje r epresenterar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 5. Samlad bedömning Kungsängen

Aspekter och
hållbarhetskriter ier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön marker ing innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit marker ing innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att
begränsa utsläpp av växthusgaser. Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av
dagvatten pekas ut och planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera för dagvatten, översvämning och skyfall.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer

Planförslaget bedöms ge bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget
att planeringsinriktningarna följs.

Grönstruktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet gällande ekosystem och biologisk mångfald. Detta beror främst på planeringsinriktningar om hur ny
bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara
något mindre hållbart än nollalternativet då redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas ytterligare, en ekodukt planeras i området och det
behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet. Utveckling inom Görvälnkilen drar ner den samlade bedömningen av hur hållbart planförslaget är i detta avseende.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens
störningar och dess påverkan på folkhälsan.

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Det beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation, till exempel genom att peka ut kopplingar och stärka rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna
Dalen och ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer.

Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner

Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna

Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom att tydligare planeringsinriktningar har tagits fram för till
exempel Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet och ge plats för barnen. Vid utveckling av Kungsängens IP ska tillskapande av olika typer aktiviteter
göras för att attrahera olika grupper. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar dock inte upp frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen
vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.
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Aspekter och
hållbarhetskriter ier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön marker ing innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit marker ing innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård) är borttagna i planförslaget.

I nollalternativet och planförslaget påverkas jordbruksmark av planerade exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas. Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga utifrån detta hållbarhetskriterium.

Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas

Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Kungsängen. Däremot finns det begränsade
möjligheter för ytterligare utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.

Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig

Planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet har utveckling med blandade typer
av bostäder i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Kungsängen.

Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning

Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.
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8.3. Målkonflikter - hållbarhet
I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.

Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för
service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.

I planförslagen framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i
större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller,
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i
anslutning till befintlig i anspråk påverkar närrekreation och
mikroklimat negativt. Det ställer också högre krav på
dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.

Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att
påverkan dessa värden negativt.

För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga,
sociala och ekonomiska aspekter. För både Bro och Kungsängen

bedöms planförslagen och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.

8.4. Målanalys
Som nämnts inledningsvis har FN:s 193 medlemsländer antagit 17
globala mål som är en ny agenda för global hållbar utveckling.
Utöver dessa har Riksdagen beslutat om 16 nationella
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett
generationsperspektiv samt ett övergripande nationellt folkhälsomål
inklusive 8 övergripande målområden. I detta avsnitt görs en analys
av i vilken riktning de två FÖP:arna påverkar relevanta nationella
mål (miljökvalitetsmål, folkhälsomål). Analysen görs samlat för
båda FÖP:arna.

Som nämnts tidigare täcks de globala mål som är relevanta för
planförslagen in av de nationella miljökvalitetsmålen och
folkhälsomålen. I denna HKB görs därför en bedömning utifrån de
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se
Figur 2.

Miljömålen  Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara
naturlig försurning bedöms påverkas i både positiv och negativ
riktning. Positiv då planförslagen innebär förtätning i goda
kollektivtrafiklägen, utveckling av kollektivtrafiken samt gång- och
cykelvägar vilket underlättar för boende och arbetande att välja
kollektivtrafik samt gång och cykel framför bil. Även tät och
blandad bebyggelse med korta avstånd gör det lättare att välja gång
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och cykel. Detta minskar transportbehovet, underlättar
miljöanpassade och resurssnåla transporter samt ger mindre utsläpp
av växthusgaser. Dock innebär planförslagen en ökad befolkning
och tillkommande bebyggelse vilket medför ökade transporter samt
ökad energianvändning. Kopplat till frisk luft kan förtätning även
innebära att fler människor bor och vistas i centrala områden med
trafikerade vägar där luftkvaliteten är sämre, det vill säga fler
utsätts för luftföroreningar.

Planförslagen bedöms huvudsakligen påverka miljömålen  Giftfri
miljö,  Ingen övergödning och  Levande sjöar och vattendrag i
positiv riktning. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
pekas ut i plankartan och det finns planeringsinriktningar om att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall. Detta
medför goda möjligheter att undvika belastning av föroreningar och
näringsämnen till recipient. Föreslagen bebyggelseutveckling
medför dock högre andel hårdgjorda ytor vilket medför ett större
behov av att rena och fördröja dagvatten. För att skydda recipienten
Mälaren är det därför angeläget att planeringsinriktningarna följs.

Miljömålen  Myllrande våtmarker,  Levande skogar, Ett rikt växt-
och djurliv bedöms påverkas i både positiv och negativ riktning till
följd av planförslagen. Förtätning innebär att större
sammanhängande grönområden i stort kan bevaras vilket är
positivt. Dessutom finns planeringsinriktningar om att spara
områden med naturvärden av klass 1 och 2 och att
grönkompensation ska ske vid ianspråktagande av naturvärden av
klass 3 och 4. Detta ligger i linje med ovan nämnda miljömål. Dock
motverkas målen i viss mån av ianspråktagande av naturmiljöer
samt att svaga samband inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare.

Miljömålet  Ett rikt odlingslandskap bedöms påverkas i negativ
riktning då jordbruksmark tas i anspråk både i Bro och
Kungsängen.

Miljömålet  God bebyggd miljö bedöms påverkas i både positiv och
negativ riktning. Förtätning föreslås ske i stationsnära lägen och
gång och cykelstråk ska utvecklas och förbättras vilket är positivt.
Vidare innebär förtätning möjligheten att bygga vidare på befintlig
fysisk och teknisk infrastruktur vilket är god resurshushållning. I
planförslagen finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur-
och kulturmiljöer och bevarande av naturmiljöer vilket också ligger
i linje med miljömålet liksom planeringsinriktning om att stärka
mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt
utsatta vid höga temperaturer. Förtätning kan även innebära att
miljömålet motverkas genom att fler människor bor och vistas i
centrala områden och utmed trafikleder och därmed utsättas för
buller, luftföroreningar och risker med till exempel farligt gods
transporter.

Folkhälsomålen  Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt
Inkomster och försörjningsmöjligheter bedöms påverkas i positiv
riktning. Planförslagen bedöms ge goda möjligheter för
arbetspendling, utökar antalet arbetstillfällen, skapar förutsättningar
för ett utvecklat och varierat näringsliv och stärker både Bro och
Kungsängen centrum. Detta sammantaget kan gynna
arbetsmarknaden och möjligheten att försörja sig inom kommunen.

Folkhälsomålet  Det tidiga livets villkor bedöms påverkas i positiv
riktning, framförallt i Kungsängen där det pekas på att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen. Generellt ligger god
kollektivtrafikförsörjning, tillgång till park- och naturmark och
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trygga gång- och cykelvägar i linje med målet eftersom en god
miljö för barn säkras under såväl dagtid som fritid.

Planförslagen bedöms påverka folkhälsomålen  Boende och
närmiljö samt Levnadsvanor i positiv riktning. Planförslaget
inriktar sig mot förtätning och levandegörande av både Bro och
Kungsängens centrum, knyta samman olika delar i Bro och
Kungsängen, utveckla mötesplatser och idrottsplatser inom flera
områden för olika grupper (kön, ålder med mera) samt att
tillgängliggöra naturområden och strandnära områden längs
Mälaren. Allt detta ligger sammantaget i linje med ovan nämnda
folkhälsomål.

Folkhälsomålet  Kontroll, inflytande och delaktighet bedöms
påverkas i positiv riktning. Detta bland annat med anledning av att
invånare erbjuds ett större utbud av aktiviteter som är riktat till fler
målgrupper samt att kommunens centrum i både Bro och
Kungsängen förväntas bli mer levande och trygga till följd av
planförslagen. Vidare planeras olika stadsdelar knytas samman och
möjligheter skapas till integration mellan olika befolkningsgrupper,
vilket är positivt för att uppnå delaktighet i samhället i stort och
mellan grupper.

9. OSÄKERHETER,
UPPFÖLJNING OCH
FORTSATT ARBETE

I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.

Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte
att nå hållbar utveckling.

•  Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena
och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet
av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget att
planeringsinriktningarna om dagvattenhantering följs och
att utredningar om åtgärder i Gröna Dalen och Brovikens
tillflöden genomförs.

•  Prioritering av utbyggnadsordningen är viktig för
ekonomisk hållbarhet, för att skapa kopplingar,
resurseffektiv utbyggnad och minska bilberoende. Att
utbyggnad sker enligt föreslagen prioritering är därför en
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viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna
HKB.

•  I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och
säkerställas i efterföljande detaljplaner

•  Kulturmiljövärden är i begränsad utsträckning synliggjorda
i plankartorna, behov av hänsynstagande och skydd av
kulturmiljövärden finns inte heller i planeringsinriktningar.
De kulturmiljöinventeringar som tagits fram parallellt med
de fördjupade översiktsplanerna är därför en viktig
utgångspunkt i fortsatt planarbete.

•  Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och
att områden med högre naturvärden sparas eller
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.

•  Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen eller vid
eventuell ny vägkoppling inom kilen behöver åtgärder
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband. Läge
och utformning på en ekodukt behöver till exempel
studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.

•  I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov.

•  I planförslaget för Kungsängen pekas på att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen, men det är viktigt
att barnperspektivet lyfts i den fortsatta planeringen
även i Bro.
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 MISSIV 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum  Vår beteckning 

 9 juni 2020  KS 15/0261 
 

  Till berörda remissinstanser, 
sakägare och andra intresserade 

 
 

 

       Utställningslokaler: 
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen. 
- Kungsängens bibliotek, Kulturhuset, Furuhällsplan 1, 
Kungsängen.  
- Biblioteket i Brohuset, Bro Centrum 1, Bro. 

Materialet finns även på kommunens webbplats  
www.upplands-bro.se/tatort. 

Handlingar: 
- Missiv (denna handling). 
- Remiss- och sändlista. 
- Samrådsbeslut KS 2020-05-27 § 67. 
- Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 
Kungsängen 2040. 
- Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – Fördjupade översiktsplaner för 
Bro och Kungsängen. 
- Planeringsförutsättningar – Fördjupade översiktsplaner för Bro och 
Kungsängen. 

 

   
  

 

Samråd  
av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen i  
Upplands-Bro kommun, FÖP Kungsängen 2040 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) 
för Kungsängen i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 67 § 
sänds planförslaget, FÖP Kungsängen 2040, ut för samråd i enlighet med PBL SFS 
2010:900. Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande 
översiktsplan ÖP 2010. Varmt välkommen att delta! 

FÖP Kungsängen har särskilt fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 
FÖP:en zoomar in på tätorterna och ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska 
utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för att 
klara av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar. Vi 
tittar särskilt på hur Kungsängens torg kan fortsätta utvecklas som en trygg och 
levande plats, hur stationsområdet kan utvecklas och hur vi kan göra kommunen 
lättare och roligare för barn att orientera sig i. 

Till planförslaget hör en sammanfattning av planeringsförutsättningar för Bro och 
Kungsängen. Med planförslaget följer också en hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
som utgör en miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt 
bestämmelserna i Miljöbalken.  

Vi vill veta vad du tycker! Vi vill nu fortsätta dialogen med boende och verkande i 
Upplands-Bro kommun, myndigheter och grannkommuner med flera. Planförslaget 
innehåller både övergripande strategier och konkreta förslag som vi gärna vill veta era 
tankar om.  

Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i 
samrådsredogörelsen ska de lämnas skriftligt. Skicka dina synpunkter till  
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller 
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Kungsängen KS 
15/0261”. Det går också bra att ringa oss för ett samtal. Vi behöver era synpunkter 
senast den 25 september 2020.  

Samrådstiden är 9 juni – 25 september 2020. Förslaget finns att se på biblioteken i 
Bro och Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum.  Materialet finns 
även på kommunens webbplats: http://www.upplands-bro.se/tatort.  

Frågor i ärendet besvaras av , översiktsplanerare på 
Samhällsbyggnadskontoret.  
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2020-06-09   

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 08-581 690 00 
kommunstyrelsen@upplands-bro.se 

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  

Samhällsbyggnadskontoret behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så 
som namn, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan 
behandling är för att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.  

Om du är markägare har vi fått dina uppgifter från Fastighetsregistret. De uppgifter du 
själv lämnar i till exempel yttranden registreras för administration och uppföljning. Vi 
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse eller 
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är 
personuppgiftsbiträden, till exempel plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: 
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen.  
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Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan 
för Bro, FÖP Bro 2040 

Förslag till beslut 

Socialnämnden ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 
2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj § 68 2020 att sända ut planförslag, 
FÖP Bro 2040 på samråd. Samrådshandlingarna är en fördjupning av 
Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP 2010 och förslaget innehåller både 
övergripande strategier och konkreta förslag. I FÖP Bro ligger särskild fokus 
på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.  

Samrådstiden för FÖP Bro 2040 är mellan den 9 juni och den 25 oktober 2020, 
efter beslut om förlängt samråd med en månad i Kommunstyrelsen den 16 
september. 

Socialkontoret ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 
2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. Socialkontoret för 
bland annat fram i sina synpunkter på förslaget att det saknas en utveckling 
utav Bro centrum ur ett barn- samt tillgänglighetsperspektiv. Kontoret ser 
positivt på att FÖP Bro 2040 uppmärksammar samlingsplatser som 
naturreservat, parker, badplatser och kulturhistoriska platser i Bro tätort. 
Kontoret håller med om att dessa samlingsplatser kan stärka den lokala 
stoltheten och sammanhållningen i en ort och bidrar till en ökad social 
hållbarhet i samhället vilket även gemensam odling kan göra. Socialkontoret 
ställer sig även bakom förslaget att utveckla lokaler för kommunens 
verksamheter i Bro centrum. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2020 

 Bilaga 1 - Socialnämndens yttrande över förslag FÖP 2040, Bro 

 Bilaga 2 – missiv samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro 
i Upplands-Bro kommun, FÖP Bro 2040 den 9 juni 2020 

 Bilaga 3 – FÖP Bro 2040, samrådshandling den 9 juni 2020 
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Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj § 68 2020 att sända ut planförslag, 
FÖP Bro 2040, på samråd i enlighet med PBL SFS 2010:900. 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan 
(FÖP). Tjänstepersoner ifrån kommunens andra kontor har deltagit i arbetet 
genom en referensgrupp samt i workshops.  Samrådshandlingarna är en 
fördjupning av Upplands-Bros rådande översiktsplan ÖP 2010. Planförslaget 
innehåller både övergripande strategier och konkreta förslag. 

I FÖP Bro ligger särskild fokus på miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet. FÖP:en ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas i 
Bro samt var det kan förtätas med bostäder och hur Bro ska rustas för att klara 
av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar. 
FÖP:en tar även upp hur Bro torg kan fortsätta att utvecklas som en trygg och 
levande plats samt hur stationsområdet kan utvecklas. 

Samrådstiden för FÖP Bro 2040 är mellan den 9 juni och den 25 oktober 2020, 
efter beslut om förlängt samråd med en månad i Kommunstyrelsen den 16 
september. Förslaget med alla bilagor finns att se på biblioteken i Bro och 
Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum. Materialet finns 
även på kommunens webbplats: http://www.upplands-bro.se/tatort. 

Socialkontorets synpunkter 

Socialnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som ansvarar för 
omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer 
erhåller den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom 
socialtjänsten. Nämnden ansvarar även för sociala bostäder och kontrakt till 
individer som ej kan få bostad på den ordinarie bostadsmarknaden samt till 
nyanlända. 

I Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2020 anger 212 kommuner, utav de 288 
som besvarade enkäten, att de har ett underskott på bostäder. Trots att det har 
skett en ökning av antalet nybyggda bostäder så finns det grupper som har svårt 
att tillgodose sina behov på bostadsmarknaden. Exempel på dessa målgrupper 
är nyanlända, personer med funktionsnedsättning och de som lever på 
försörjningsstöd tillhör alla Socialnämndens verksamhetsområde. 
Socialkontoret anser att förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 
2040 bör tillvarata dessa grupper och deras bostadsbehov i framtida planering.  

FÖP Bro 2040 tema om social hållbarhet berör Socialnämndens och 
socialtjänstens verksamheter i en hög grad. Socialkontoret anser att det är 
mycket positivt att det, utöver temat social hållbarhet, finns ett uttalat tema för 
barnperspektivet som även detta genomsyrar förslaget. Barnkonventionen är 
svensk lag sedan i år och genomsyrar även den socialtjänstens arbete.   

Exempel på barnperspektiv i FÖP Bro 2040 är att Bro IP ska utvecklas till en 
gemensam mötesplats för unga i kommunen. Utvecklingen kan bland annat ske 
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genom fler idrottsytor, åtgärder för att öka tryggheten ytterligare och skapa en 
inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och yngre barn samt 
vuxna. Socialkontoret saknar dock en utveckling utav Bro centrum ur ett barn- 
samt tillgänglighetsperspektiv, liknande den som framkommer i FÖP 2040 för 
Kungsängens centrum. En satsning på ett attraktivt Bro centrum med 
aktiviteter som passar barn och unga kan bidra till att öka tätortens attraktivitet 
samt invånarnas trivsel samtidigt som det skapas liv och rörelse i området, 
något som kan ge en ökad trygghetskänsla både dag och kvällstid. 
Aktiviteterna gynnar även de barn och unga som inte har de ekonomiska 
möjligheterna att ta sig till en annan kommun för att utöva sina intressen eller 
göra utflykter.   

Socialkontoret är positivt inställd till att FÖP Bro 2040 uppmärksammar 
samlingsplatser som naturreservat, parker, badplatser och kulturhistoriska 
platser i Bro tätort. Kontoret håller med om att dessa samlingsplatser kan stärka 
den lokala stoltheten och sammanhållningen i en ort och på så sätt bidra till en 
ökad social hållbarhet i samhället.  

Ett annat förslag i FÖP Bro 2040 som socialkontoret anser vara positivt för den 
sociala hållbarheten, är förslaget om att binda samman ny och befintlig 
bebyggelse med gemensam odling. Genom att skapa öppna gårdar med 
gemensam stadsodling eller annan form av odlingslotter mellan den nya 
bebyggelsen längs Norrgrindsvägen och Råbyområdet, skapas nya träffpunkter 
för de boende i området. Odlingen bidrar även till en ökad trygghet då boende i 
en större utsträckning kommer att befinna sig i området för att ta hand om sin 
odling och för att umgås med varandra.  

Vidare så ställer sig socialkontoret positivt till visionen att utveckla 
kollektivtrafiken och pendeltågsområdet i Bro. Målgrupper inom 
socialnämndens verksamhetsområden kan sakna egen bil och vara beroende 
utav buss och pendeltåg för att kunna ta sig till arbetet eller sin skola. En 
fungerande och utbyggd kollektivtrafik är även viktig för de som ska ta sig till 
arbetet inom nämndens verksamheter eller för de anhöriga som vill hälsa på 
släktingar som bor på till exempel en gruppbostad i kommunen. Upplands-Bro 
kommun behöver här uppvakta SL ytterligare för att hitta en lösning som 
möjliggör kvartstrafik till och från Bro.  

Utöver kollektivtrafiken är det positivt att FÖP Bro 2040 tar upp folkhälsa och 
hur kön och socioekonomiska förutsättningar påverkar denna. Socialkontoret 
stödjer tanken att kommunen ska uppmuntra till aktivitet och rörelse genom att 
utveckla tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som Bro IP, Råbyskogen 
och Hällkana.  

Socialkontoret ställer sig även bakom förslaget att utveckla lokaler för 
kommunens verksamheter i Bro centrum. Kontoret är i behov utav fler lokaler i 
Bro tätort och framförallt i närheten utav dess centrum. Kontoret anser att en 
ökad vuxennärvaro i centrum med fler arbetsplatser kan bidra till en ökad 
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trygghet för de boende samt för de som arbetar. En del utav socialkontorets 
utförarenheter har flexibla arbetstider och arbetar på kvällar och nätter, en 
faktor som kan bidra till en ökad trygghetskänsla i området. 

Slutligen så vill socialkontoret klargöra att de krav som FÖP Bro 2040 för fram 
gällande klimatförändringar och byggnation i högsta grad även gäller för 
nybyggnation och renovering utav socialnämndens grupp- och servicebostäder. 
Socialstyrelsen anser att personer med funktionsvariationer tillhör särskilt 
såbara grupper vid till exempel höga temperaturer. Således bör även grupp- och 
servicebostäder erbjudas stärkt mikroklimat med skugga och grönska, precis 
som skolor, äldreboenden och centrum. 

Barnperspektiv 

Utsänt förslag på Bro 2040 har ett tydligt barnperspektiv då det är ett utav fyra 
uttalade teman. Detta innebär att samtliga barn och ungdomar som har insatser 
inom socialnämndens verksamhetsområden har samma rättigheter och lika 
värde som alla andra barn och ungdomar i kommunen. Barnens perspektiv och 
åsikter ska såldes genomsyra planeringen utav Bro tätort med sikte på år 2040.  

Socialkontoret 

 

 

 

  

Socialchef  

 Tf. avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd  

 

Bilagor 

1. Socialnämndens yttrande över förslag FÖP 2040, Bro 
2. Missiv samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-

Bro kommun, FÖP Bro 2040 den 9 juni 2020 
3. FÖP Bro 2040, samrådshandling den 9 juni 2020 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen. Ange referens synpunkter FÖP Bro KS 18/0015 
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Socialnämnden

Datum

2020-09-24

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Socialnämndens yttrande över FÖP Bro 2040
Bilaga till ärende SN 20/0233

Socialnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som ansvarar för
omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer
erhåller den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom
socialtjänsten. Nämnden ansvarar även för sociala bostäder och kontrakt till
individer som ej kan få bostad på den ordinarie bostadsmarknaden samt till
nyanlända.

I Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2020 anger 212 kommuner, utav de 288
som besvarade enkäten, att de har ett underskott på bostäder. Trots att det har
skett en ökning av antalet nybyggda bostäder så finns det grupper som har svårt
att tillgodose sina behov på bostadsmarknaden. Exempel på dessa målgrupper
är nyanlända, personer med funktionsnedsättning och de som lever på
försörjningsstöd tillhör alla Socialnämndens verksamhetsområde.
Socialnämnden anser att förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro
2040 bör ti llvarata dessa grupper och deras bostadsbehov i framtida planering.

FÖP Bro 2040 tema om social hållbarhet berör Socialnämndens och
socialtjänstens verksamheter i en hög grad. Socialkontoret anser att det är
mycket positivt att det, utöver temat social hållbarhet, finns ett uttalat tema för
barnperspektivet som även detta genomsyrar förslaget. Barnkonventionen är
svensk lag sedan i år och genomsyrar även den socialtjänstens arbete.

Exempel på barnperspektiv i FÖP Bro 2040 är att Bro IP ska utvecklas till en
gemensam mötesplats för unga i kommunen. Utvecklingen kan bland annat ske
genom fler idrottsytor, åtgärder för att öka tryggheten ytterligare och skapa en
inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och yngre barn samt
vuxna. Socialkontoret saknar dock en utveckling utav Bro centrum ur ett barn-
samt tillgänglighetsperspektiv, liknande den som framkommer i FÖP 2040 för
Kungsängens centrum. En satsning på ett attraktivt Bro centrum med
aktiviteter som passar barn och unga kan bidra till att öka tätortens attraktivitet
samt invånarnas trivsel samtidigt som det skapas liv och rörelse i området,
något som kan ge en ökad trygghetskänsla både dag och kvällstid.
Aktiviteterna gynnar även de barn och unga som inte har de ekonomiska
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möjligheterna att ta sig till en annan kommun för att utöva sina intressen eller 
göra utflykter.   

Socialnämnden är positivt inställd till att FÖP Bro 2040 uppmärksammar 
samlingsplatser som naturreservat, parker, badplatser och kulturhistoriska 
platser i Bro tätort. Nämnden håller med om att dessa samlingsplatser kan 
stärka den lokala stoltheten och sammanhållningen i en ort och på så sätt bidra 
till en ökad social hållbarhet i samhället.  

Ett annat förslag i FÖP Bro 2040 som socialnämnden anser vara positivt för 
den sociala hållbarheten, är förslaget om att binda samman ny och befintlig 
bebyggelse med gemensam odling. Genom att skapa öppna gårdar med 
gemensam stadsodling eller annan form av odlingslotter mellan den nya 
bebyggelsen längs Norrgrindsvägen och Råbyområdet, skapas nya träffpunkter 
för de boende i området. Odlingen bidrar även till en ökad trygghet då boende i 
en större utsträckning kommer att befinna sig i området för att ta hand om sin 
odling och för att umgås med varandra.  

Vidare så ställer sig socialnämnden positivt till visionen att utveckla 
kollektivtrafiken och pendeltågsområdet i Bro. Målgrupper inom 
socialnämndens verksamhetsområden kan sakna egen bil och vara beroende 
utav buss och pendeltåg för att kunna ta sig till arbetet eller sin skola. En 
fungerande och utbyggd kollektivtrafik är även viktig för de som ska ta sig till 
arbetet inom nämndens verksamheter eller för de anhöriga som vill hälsa på 
släktingar som bor på till exempel en gruppbostad i kommunen. Upplands-Bro 
kommun behöver här uppvakta SL ytterligare för att hitta en lösning som 
möjliggör kvartstrafik till och från Bro.  

Utöver kollektivtrafiken är det positivt att FÖP Bro 2040 tar upp folkhälsa och 
hur kön och socioekonomiska förutsättningar påverkar denna. Socialkontoret 
stödjer tanken att kommunen ska uppmuntra till aktivitet och rörelse genom att 
utveckla tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som Bro IP, Råbyskogen 
och Hällkana.  

Socialnämnden ställer sig även bakom förslaget att utveckla lokaler för 
kommunens verksamheter i Bro centrum. Nämndens verksamheter är i behov 
utav fler lokaler i Bro tätort och framförallt i närheten utav dess centrum. 
Nämnden anser att en ökad vuxennärvaro i centrum med fler arbetsplatser kan 
bidra till en ökad trygghet för de boende samt för de som arbetar. En del utav 
socialnämndens utförarenheter har flexibla arbetstider och arbetar på kvällar 
och nätter, en faktor som kan bidra till en ökad trygghetskänsla i området. 

Slutligen så vill socialnämnden klargöra att de krav som FÖP Bro 2040 för 
fram gällande klimatförändringar och byggnation i högsta grad även gäller för 
nybyggnation och renovering utav socialnämndens grupp- och servicebostäder. 
Socialstyrelsen anser att personer med funktionsvariationer tillhör särskilt 
såbara grupper vid till exempel höga temperaturer. Således bör även grupp- och 
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servicebostäder erbjudas stärkt mikroklimat med skugga och grönska, precis 
som skolor, äldreboenden och centrum. 

 

Martin Normark 

Ordförande socialnämnden  
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From:  
Sent: den 9 juni 2020 17:36 
To: Bygg- och miljönämnden; Utbildningsnämnden; Gymnasie- och 

arbetslivsnämnden; Äldre- och omsorgsnämnden; Socialnämnden; Kultur- 
och fritidsnämnden; Tekniska nämnden 

Subject: E-post 2 av 2: Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP 
Bro 2040 

Attachments: HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen.pdf 
 

E-post 2 av 2 
 
 
Till alla nämnder i Upplands-Bro kommun 
 

SAMRÅD 

av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 
Upplands-Bro kommun 
 
Vår beteckning KS 18/0015 
 
Ta del av bifogad information. 
 
Samråd om förslaget pågår tisdagen den 9 juni 2020 –  fredagen den 25 september 2020.   
 
Vi bifogar handlingarna. Allt material finns också tillgängligt på kommunens hemsida: www.upplands-
bro.se/tatort.  
 
Planhandlingarna som samråds är: 
 

 Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag). 

 FÖP Bro 2040 – Planeringsförutsättningar för Bro och Kungsängen. 

 FÖP Bro 2040 – Hållbarhetskonsekvensbeskrivning för Bro och Kungsängen. 

Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt på Kungsängens bibliotek och 
biblioteket i Brohuset i Bro centrum.  
Det går bra att kontakta oss så skickar vi en omgång med papperskopior. 
 
Synpunkter på förslaget ska senast fredagen den 25 september 2020 skriftligen framföras till: 
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller kommunstyrelsen@upplands-
bro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Bro KS 18/0015”. 
 
Frågor i ärendet besvaras av , översiktsplanerare på Samhällsbyggnadskontoret. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  

 

Översiktsplanerare 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
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08-581 693 08 
@upplands-bro.se 

www.upplands-bro.se 
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STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM AB

Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
Telefon: 08-545 556 30
www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn
Organisationsnummer: 556655-7137

HÅLLBARHETSKONSEKVENSBESKRIVNING

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER FÖR BRO OCH KUNGSÄNGEN

Upplands-Bro kommun

Samrådshandling Våren 2020
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Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

2020-04-02 s 2

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

Förord och läsanvisning

Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av
förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. De fördjupade
översiktsplanerna har konsekvensbedömts var för sig men redovisas
i en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB). De
inledande delarna som beskriver metodik, process och
avgränsningar samt de avslutande delarna om ekosystemtjänster
och kumulativa konsekvenser redovisas i gemensamma delar i
dokumentet. Bedömning av konsekvenser av respektive FÖP sker i
separata kapitel för Bro respektive Kungsängen för att
konsekvenserna av respektive FÖP ska kunna utläsas var för sig.

HKB:n har tagits fram av  och
 på Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Arbetet med

hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med
kommunens tjänstemän:

, Avdelningschef övergripande samhällsplanering
, Kommunekolog och samhällsplanerare

 Samhällsplanerare
, Samhällsplanerare

Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i
arbetsgruppen och medverkat på workshops om
hållbarhetsbedömningen.

Flygfoto framsida: Bro (vänster) och Kungsängen (höger), Upplands-Bro kommun
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Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
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Sammanfattning

Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till två fördjupade
översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen. De fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen antas medföra
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Kommunen har valt att göra en  hållbarhetsbedömning som också
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Workshops har även
hållits med politiken. Genom detta arbetssätt har flera perspektiv av
hållbarhet integrerats i processen.

Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen.
Planförslagen har konsekvensbedömts var för sig men redovisas i
en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB).

Planförslagens (inklusive nollalternativet för respektive plan)
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med

hjälp av en värderos. Värderosen ska betraktas som en bedömning
av förutsättningarna att nå en hållbar utveckling och inte som ett
absolut värde på hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och
värderosen visar att planförslagen och nollalternativen har olika
stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Bedömningarna utgår ifrån att planförslagen och föreslagna
planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering.

Bro
Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större utsträckning
bidra till hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller
både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv
Planförslaget och planeringsinriktningarna bedöms vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv.

Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar ut områden
för utveckling av kollektivtrafik, strategiska områden för
fördröjning av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall samt
pekar ut prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar
samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till
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viss del andelen hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp av
växthusgaser och för att rena och fördröja dagvatten och skydda
recipienten Mälaren är det därför viktigt att
planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur och biologisk
mångfald innebär planförslaget nya planeringsinriktningar som
säger att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt att
klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska områden med
högre naturvärden i närheten av Mälaren bevaras, vilket är en
positiv förändring jämfört med nollalternativet. När det gäller
folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms
planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för
buller, utsläpp till luft och risker.

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten till natur- och
kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå och cykla. Planförslaget
har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av
områden kan ske samtidigt som de förtätas. Utifrån ett
kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet och planförslaget
vara likvärdiga. Båda alternativen gör intrång i riksintresse för
kulturmiljö (Bro) men i nollalternativet är intrånget något mindre.
Planförslaget innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark
jämfört med nollalternativet.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.

När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget med handel och service och tillgängliggör natur-
och kulturvärden. Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och
näringsliv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Bro. Genom att
planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning
bedöms planförslaget också vara mer hållbart utifrån
kommunalekonomi och robusthet. Planförslaget blir mer
resurseffektivt och ger också bättre förutsättningar för att kunna
nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.

Kungsängen
Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i större
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. Planförslaget och planeringsinriktningarna
bedöms vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då
det inte finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv.

För miljömässig hållbarhet bedöms planförslaget vara mer hållbart
när det gäller klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsättningar att
skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. Detta beror bland annat på
att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar än
nollalternativet, gällande till exempel utbyggd laddinfrastruktur och
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stärkt mikroklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling av
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten,
ytor för översvämning och skyfall och en prioritering gällande
utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen
bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda ytor.
För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för att rena och
fördröja dagvatten och skydda recipienten Mälaren är det därför
viktigt att planeringsinriktningarna följs. Planförslaget bedöms
också vara mer hållbart gällande ekosystem och biologisk
mångfald. Detta då planförslaget har nya planeringsinriktningar om
att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3
och 4 ska grönkompenseras. För grönstruktur bedöms dock
planförslaget vara något mindre hållbart än nollalternativet då
svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare, en ekodukt planeras över E18 vilken behöver studeras
vidare. När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och
risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga.
Förtätning innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer
utsatta för buller, utsläpp till luft och risker.

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation och ökar tillgängligheten till natur-
och kulturmiljöer. Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar
gällande Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet

och Kungsängens IP pekas ut som plats för olika typer av
aktiviteter som ska attrahera olika målgrupper. I planförslaget anges
också hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas.
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något
mer hållbart än nollalternativet eftersom två utvecklingsområden
för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble
gård) är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i lika stor
omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden. Detta
sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till
en attraktiv boendemiljö i Kungsängen. Genom att planförslaget
redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms
planförslaget också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi
och robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger också
bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och
kommunal service kostnadseffektivt.
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Värderos för Bro till vänster och för Kungsängen till höger . Blå linje r epresenterar planförslaget och röd linje nollalternativet.

Planförslagen för både Bro och Kungsängen bedöms ge goda
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.

Några viktiga punkter att ta med sig i efterföljande planeringsarbete
har dock identifierats. Detta rör frågor gällande bland annat säker
dagvattenhantering och att skydda recipienten Mälaren, skapa goda
och hälsosamma ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och

naturmiljöer samt viktig grönstruktur, god tillgång till närnatur, och
varierade bostäder och upplåtelseformer. Prioritering av
utbyggnadsordning är också en viktig förutsättning för flera av
bedömningarna i denna HKB för att bland annat skapa ekonomisk
hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad och minskat bilberoende. Det
är därför av vikt att föreslagen utbyggnadsordning följs.
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1. INLEDNING

1.1. Bakgrund och syfte
Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för
tätorterna Bro och Kungsängen. I uppdragen att ta fram de
fördjupade översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom
fyra temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska
planeringen ytterligare.

En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden
kallad FÖP 2016. FÖP Bro och Kungsängen är geografiska
fördjupningar och innebär alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010.

En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller

programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.

Kommunen har valt att göra en  hållbarhetsbedömning som också
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning
Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken
och i plan- och bygglagen avseende miljöbedömningar av planer
och program och om miljöbedömningar för verksamheter och
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966)
trädde i kraft. Arbetet med FÖP:en för Kungsängen initierades
innan de nya bestämmelserna trädde i kraft medan planuppdraget
för Bro kom under 2018. Planuppdragen för båda FÖP:arna blev
dock komplett först när aktualitetsprövningen av ÖP 2010
godkändes i mars 2018 varför de nya bestämmelserna avseende
miljöbedömningar av planer och program har bedömts vara
tillämpliga.

Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer
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eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och
konsekvenser för människa och miljö.

Eftersom de aktuella planerna är av sådan art att de kan antas
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget
undersökningssamråd. Däremot ska kommunen samråda om
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd)
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).

1.3. Metod

1.3.1. Arbetssätt
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp
arbetat tillsammans med att tydliggöra förutsättningar och definiera
ett antal hållbarhetskriterier som är relevanta för Bro och
Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med planförslagen och
hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i syfte att integrera
miljö och hållbarhet i planeringen för att främja en hållbar
utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt kommunens
bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens
från kommunens alla förvaltningar.

Tabell 1. Hållbarhetskriter ier för FÖP för Kungsängen och Bro

Social hållbarhet Miljömässig hållbarhet Ekonomisk hållbarhet

En blandning av boende
och funktioner

Infrastruktur för resande
utan fossila bränslen

Resurseffektiv
markanvändning och
utbyggnadsordning

Ökad sammanhållning
inom och mellan tätorterna

Rena och levande
vattenmiljöer

Goda förutsättningar för att
bo och försörja sig

Rik och tillgänglig natur-
och kulturmiljö

Miljöer anpassade för att
klara extrema
vädersituationer

Möjligheter för näringslivet
att växa och utvecklas

Jämlik tillgång till
utemiljöer och offentliga
rum

Väl fungerande ekosystem
och rik biologisk mångfald

Kostnadseffektiv
infrastruktur,
lokalförsörjning och
service till medborgarna

Miljöer som främjar god
folkhälsa

Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och
tätort

Under hösten 2019 genomfördes två workshops där diskussioner
fördes i tre grupper: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Varje workshop avslutades med en gemensam redovisning och
summering för att kunna identifiera eventuella synergier eller
konflikter mellan de tre perspektiven.

Vid den första workshopen diskuterades tidiga planförslag och
planeringsinriktningar utifrån kommunens hållbarhetskriterier.
Följande frågeställningar låg till grund för diskussionen:
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•  Bidrar planen till att främja/skapa möjligheter till angivna
hållbarhetskriterier?

•  Om inte, vad kan vi göra inom ramen för FÖP:en för att
stärka detta? Kan planförslaget justeras/revideras? Hur?

•  Finns det ställningstaganden som är
gynnsamma/ogynnsamma utifrån flera kriterier?

•  Vilka är de viktigaste/största konsekvenserna (negativa
som positiva) som uppstår?

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.

1.3.2. Bedömning av konsekvenser
Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt
från ovan angivna hållbarhetskriterier och de diskussioner som
fördes vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes. I
konsekvensbedömningarna har även bedömningsgrunder såsom till
exempel kommunala och regionala riktlinjer, planer och program
för t ex dagvattenhantering, klimatanpassning, grönstruktur och
kulturmiljö tillämpats, liksom lagkrav som t ex
miljökvalitetsnormer.

Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.

I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot
nuläget. I kapitel 7 redovisas konsekvensbedömningar av
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslagen.

1.4. Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling fick stort internationellt genomslag i
samband med att FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987),
även kallad Bruntlandrapporten, publicerades. I denna definieras
hållbar utveckling som en ”utveckling som tillgodoser dagens
behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att
tillgodose sina behov”.

Hållbar utveckling är ett begrepp som kan tolkas och förstås på
många olika sätt beroende på personens bakgrund och i vilket
sammanhang begreppet används. I planeringssammanhang kan det
handla om att känna sig trygg i sin närmiljö, att minska utsläpp av
klimatpåverkande gaser eller att skapa attraktiva stadsdelar för
företagande och boende. Den fysiska planeringen är ett viktigt
redskap som kommunen har där möjligheter finns att skapa en
hållbar fysisk miljö. I en fördjupad översiktsplan behandlas frågor
om exempelvis infrastruktur, markanvändning, bebyggelse och
bevarandevärden. Genom att exempelvis planera för god
tillgänglighet till kollektivtrafik kan översiktsplanen skapa
förutsättningar för att ändra den enskilda individens beteende.

Ett viktigt begrepp inom diskussionen om hållbarhet är resiliens,
som betyder förmågan att återhämta sig eller motstå olika
störningar. En hållbar utveckling innebär att vi bygger resilienta
samhällen och system (ekologiskt/miljömässigt, socialt och
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ekonomiskt) som kan fortsätta att utvecklas och anpassas trots olika
typer av störningar. Dessa störningar kan exempelvis vara kopplade
till politik, befolkning eller klimatförändringar.

Det finns flera synsätt i fråga om hur de olika dimensionerna av
hållbarhet hänger ihop och hur detta förenklat kan beskrivas. I
Figur 1 finns ett synsätt redovisat som ligger i linje med
kommunens syn. Kortfattad beskrivning av detta synsätt är att den
sociala hållbarheten är målet, den miljömässiga hållbarheten de
grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten
medlet för att nå målet.

Kommunen har i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för
Bro och Kungsängen valt att utgå från samma definition av social
hållbarhet som används i rapporten Skillnadernas Stockholm
(Stockholm Stad, 2015): En socialt hållbar utveckling innebär att
samhällets resurser fördelas på sätt som skapar möjlighet för fler
att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och boende med
tillgång till önskade kvaliteter. Det betyder också att den sociala
sammanhållningen och samhörigheten med samhället stärks genom
att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Och det innebär att
människors behov av trygghet säkerställs.

Figur 1. Modell av hållbar u tveckling

Miljömässig
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Social
hållbarhet
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2. AVGRÄNSNINGAR

Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram.
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade
länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker,
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn.

Vid avgränsningssamråd med Järfälla kommun framkom
synpunkter om att bland annat påverkan på miljökvalitetsnormer
för vatten och påverkan på trafik bör beskrivas i MKB:n.

Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats
enligt Tabell 2 och Tabell 3.

I Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt
för arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§

miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk
miljöbedömning.

Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen.
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur),
vattenområden och påverkan på riksintresset E18.

Tabell 2. Avgränsning i geogr afi, tid och nivå

Geogr afi I huvudsak respektive
tätort enligt
tätortsavgränsningen i
planförslagen samt
närliggande områden, i
vissa fall
Stockholmsregionen i
ett mer regionalt
perspektiv

Regionala konsekvenser kommer att
belysas där det bedöms som relevant,
t ex påverkan på riksintresse
kommunikationer, grönkilar och
Mälaren.

Tid I huvudsak 2040 med
utblick mot 2050.

Vid denna tidpunkt antas FÖP vara
realiserad. I FÖP:en redovisas även
utbyggnadsordning vars
konsekvenser beskrivs övergripande.

Nivå Strategisk/Övergripande Konsekvenser beskrivs med
utgångspunkt i FÖP:ens
detaljeringsgrad.
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Tabell 3. Avgr änsning i sak

Kr iter ier Social hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskr ivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

En blandning av boende och funktioner FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning.

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa

Ökad sammanhållning inom och mellan tätor terna FÖP skapar förutsättningar för attraktiva miljöer och
målpunkter

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö FÖP skyddar och stärker natur- och kulturvärden, skapar
förutsättningar för att tillgängliggöra dessa.

Kulturmiljö
Folkhälsa

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö

Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum FÖP skapar förutsättningar för olika typer av aktiviteter för
olika målgrupper, trygga och säkra miljöer.

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa

Miljöer som främjar god folkhälsa FÖP skapar förutsättningar för fysisk aktivitet, tillgång till
natur och hälsosamma ute- och boendemiljöer

Folkhälsa
Hälsa och säkerhet

Befolkning och människors hälsa

Kr iter ier Miljömässig hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskr ivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

Infrastruktur för r esande utan fossila bränslen FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen. Klimat och klimatanpassning Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,

Rena och levande vattenmiljöer FÖP ger förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten,
skydda vattenmiljöer och dess naturvärden.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,

Miljöer anpassade för att klara extrema
väder situationer

FÖP ger förutsättningar för att klara extrema vädersituationer,
t ex fördröja dagvatten, utveckla och bevara grönstruktur.

Klimat och klimatanpassning Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,

Väl fungerande ekosystem och en r ik biologisk
mångfald

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband Grönstruktur och biologisk mångfald Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8
kap., och biologisk mångfald i övrigt,

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätor t FÖP ger förutsättningar för odling och koppling mellan stad
och omgivande landsbygd

Kulturmiljö (beskrivs under social
hållbarhet)

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Kr iter ier Ekonomisk hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskr ivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap miljöbalken

Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsor dning

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning

Kommunalekonomi och robusthet Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Goda för utsättningar för att bo och för sör ja sig FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning

Befolkning och bostadsmarknad
Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Möjligheter för när ingslivet att växa och utvecklas FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och
infrastruktur.

Arbetsmarknad och näringsliv Befolkning och människors hälsa

Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalför sör jning och
service till medborgarna

FÖP ger förutsättningar att nyttja och utveckla befintlig
infrastruktur, lokaler och service.

Kommunalekonomi och robusthet Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,
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2.1. Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är gratistjänster och produkter som naturen ger
oss människor, och som vi ytterst är beroende av för vår välfärd och
livskvalitet. Det kan exempelvis handla om växters renande av
luften, bins pollinering av grödor, buskars och träds dämpning av
buller eller att människans välmående och hälsa ökar i naturen. En
plats kan därmed innefatta flera funktioner. Parker och
grönområden i tätort bidrar exempelvis till värdefull rekreation,
men de renar även luft och vatten, verkar temperaturreglerande, tar
upp nederbörd och dämpar buller.

Ekosystemtjänster används som begrepp för att visa nyttan av dessa
tjänster, och för att kunna diskutera, värdera och integrera dem i
samhällsbeslut. Begreppet har använts sedan början av 2000-talet
och myntades i och med forskningsprogrammet Millennium
Ecosystem Assessment (2005) som syftade till att utreda
förändringar i ekosystem och deras påverkan på människor.
Forskningsprogrammet tog fram en kategoriindelning av
ekosystemtjänster: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella
ekosystemtjänster.

En kartläggning av ekosystemtjänster och hur dessa påverkas av
planförslagen beskrivs samlat för både Bro och Kungsängen i den
gemensamma delen i slutet av HKB:n.

2.2. Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och FN:s
globala miljömål
Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att
anta 17 globala mål. De globala målen är en ny agenda (Agenda
2030) för global hållbar utveckling. I första hand berör FÖP:arna

mål 11  Hållbara städer och samhällen men i viss mån även målen
om  God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar industri,
Innovationer och infrastruktur, Minska ojämlikhet, Hållbar
konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar  samt
Ekosystem och ekologisk mångfald.

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som
beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv.
Riksdagen har också beslutat om ett övergripande nationellt
folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation”. Vidare beslutades om 8
övergripande målområden.

De globala mål som är relevanta att bedöma i denna HKB täcks in
av de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. I denna
HKB görs därför en bedömning utifrån de miljökvalitetsmål och
folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se Figur 2.
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Figur 2. Globala mål, nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål. De
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som är markerade med fet text har
bedömts vara r elevanta att utvärdera i denna HKB.

3. BRO

3.1. Nulägesbeskrivning
Bro är kommunens näst största tätort med omkring 9 700 invånare
(2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett
serviceutbud. Pendeltåget löper norr om orten och går i
halvtimmestrafik mot Stockholm och Bålsta.

Bro tätort har en tydlig uppdelning mellan arbetsområden,
bostadsområden och centrum. Bostadsområden ligger
huvudsakligen separerade från varandra och gator och parkeringar
är generöst tilltagna. Bebyggelsen är genomgående låg och gles.
Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt
sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Orten är lätt åtkomlig
via järnvägsstationen och E18 med två trafikplatser, samtidigt som
landsbygden är väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd.

I Bro centrum finns flera äldre byggnader med kulturmiljövärde i
centrala lägen. Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning
av olika stilar. I samhället finns också skolor och förskolor,
bibliotek och simhall. I Bro är det nära till naturområdena norr och
öster om tätorten, vilka erbjuder goda rekreationsmöjligheter. I
söder och väster dominerar det öppnare odlingslandskapet. Söder
om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen parallellt med
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns
mellan Bro och Kungsängen. Norr om korsningen mellan E18 och
väg 269 med infart från väg 269 finns idag Högbytorps avfalls- och
kretsloppsanläggning. Även söder om E18, öster om väg 269 finns
verksamhets- och handelsområden.
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Figur 3. Orienter ingskar ta över Bro.

3.2. Alternativredovisning

3.2.1. Planförslag
Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.

Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket
definierats som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 3.3.3 Ekonomisk hållbarhet).

Beskr ivning av planförslag
I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm.
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.

Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas
ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas.

E18
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Kommunen ska vara mer än en sovstad (ett område som till största
del består av bostäder) vilket kräver att det finns arbetsplatser i
centrala delar av kommunen, för att skapa liv och rörelse även på
dagtid.

Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare,
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och
öka.

Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och
underlaget för service och restauranger ska stärkas.
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde.

När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att
skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de

nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tio-
femton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i
Bro.

När det gäller Bro stationsområde anges i planförslaget att hela
området med dess funktioner behöver utvecklas för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Tillgängligheten
till stationen ska öka, ytor ska reserveras för bland annat utveckling
av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel samt stationsnära
service. Ett vändspår för pendeln samt en ny stationsentré till
nordvästra änden av perrongen ska planeras. Utöver detta ska en ny
vägförbindelse skapas över eller under järnvägen väster om
perrongen och kopplas till en västlig entré. I planen pekas även en
yta ut för möjligheten att placera en stationsentré österut. För Bro
stationsområde pågår en förstudie som kommer att fördjupa sig i
olika scenarion.
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kar tan visas bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kar tan visas bland annat infrastruktur och kopplingar.
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3.2.2. Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i Upplands-
Bro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen.

Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en
hel del skillnader.

I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten
till stationen ska öka för cyklister, gående och
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra.
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och
ändringar gentemot ÖP 2010.

Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:

•  Ändringar i tätortsavgränsning till följd av den utveckling
som redan har skett med beviljade planuppdrag för
bostäder utanför tätortsavgränsningen, samt till följd av att
utveckla befintlig areell näring inom jordbruks- och
naturmark istället för att bygga bostäder.

•  Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.

•  Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
•  Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning

föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Bro torg (förtätning med bostäder och

verksamheter, nya grönstråk, förändrad
vägstruktur och kopplingar m.m.)

o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, nya
plankorsningar, förtätning, omvandla till
småstadsgata)

o Stråket mellan Bro torg och stationsområdet (fler
sätt att ta sig från norra Bro genom gamla Bro ner
mot järnvägen)

o Bro station (nytt vändspår, ny stationsentré,
infartsparkering, förtätning med bostäder,
utvidgning av bussterminal)

o Bro IP (utvidgas med verksamheter även norr om
järnvägen, gång- och cykelbro över järnvägen)

o Skola i Bro vid Finnsta-rondellen.
o Ny kretsloppscentral vid Kockbacka-E18
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt

förtydligande av gc-stråken dit.
•  Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper

eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
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vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.

•  Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel minskad omfattning i Kvista, nya ytor för
dagvattenhantering i Sätra- och Nygårdsbäcksstråket, ny
markanvändning vid Kockbacka industriområde.

•  Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).

•  Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur,
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring
genomförande av bebyggelseutveckling.

•  Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen

3.2.3. Övriga alternativ
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och
budget 2020” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2%
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika

plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service
kommunen ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts
realistiskt att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt,
varken lägre eller högre. Kommunen ser inte att
exploateringstrycket kommer att minska och ett högre
exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte heller realistiskt. När det
gäller övriga alternativ som har studerats under planarbetets gång
handlar det därför framförallt om olika utformningsalternativ.

Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.

Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
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•  Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).

•  Ändringar i tätortsavgränsning.
•  Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att

gestalta har pekats ut.
•  Förändringar i förtätningsskiktet.
•  Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil,

bland annat mellan Rosenängen och Kockbacka samt till
Mälaren och Lejondalssjön.

•  Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

3.3. Hållbarhetsbedömning planförslag Bro
I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN med mera) och konsekvenser.

3.3.1. Miljömässig hållbarhet
Klimatpåverkan och klimatanpassning
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)

Infrastr uktur för resande utan fossila bränslen
Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren
samt till ökad nederbörd.

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).

Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6.

Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018).

Kommunen har inte genomfört någon egen skyfallskartering,
däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över lågpunkter där

det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som
finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden som är mest utsatta
finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner in i tätorten (i väster
vid järnvägen respektive norr om E18). Det finns även
dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser i Bro.

I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.

Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller
till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda
att det är en fara.
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Figur 6. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkor niga jordarter samt förorenade områden. Str ategiska områden för fördröjning av dagvatten
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Konsekvenser

Klimatpåverkan
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning,
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna
planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande utan fossila
bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet  Infrastruktur
för resande utan fossila bränslen.  Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser.

En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019).
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att bygga ut
laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.

En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och
vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka

tillgängligheten. Planeringsinriktningen om att utveckla
närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer ”hemester”
(semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är också ett led i
att minska biltrafik.

Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.

I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 5. I
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.

Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid
värmebölja. I planförslaget finns en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på
platser som är särskilt utsatta vid höga temperaturer,
till exempel skolor, äldreboenden och centrum. Grönstrukturen
spelar även en annan viktig roll för klimatet genom att träd och
gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer. Det är
därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv,
se kapitlet om  Grönstruktur och biologisk mångfald.
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I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som
föreslås utvecklas i FÖP:en. I identifierade lågpunkter behöver
Länsstyrelsens rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Vid
planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt
planering utmed bäckarna och i utvecklingsområdet i planområdets
östra del (norr om Enköpingsvägen). I de områden där risk för
översvämning har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra
delen av Bro och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst)
finns inga utvecklingsområden utpekade i FÖP:en.

Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i
Broviken i Mälaren. Kommunen har ett system med
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren,
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.

Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,

Rena och levande vattenmiljöer



44 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - SN 20/0233-4 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

2020-04-02 s 27

enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för
Upplands-Bro kommun, 2015)

Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.

Miljökvalitetsnormer
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna.

Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28)

Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och
musselvatten.

Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom
Bro tätort.

Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000
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. I kommunens
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område.
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som
identifierats för Broviken.

Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster.
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den
kemiska statusen bedömdes vara god.
I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken och Brobäcken var
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga
halter av näringsämnen samt en starkt påverkad fysisk miljö i och
kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara
god.
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Östra Mälarens vattenskyddsområde
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde,
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren.

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet  Rena och levande vattenmiljöer.

I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och
fördröja dagvatten.

Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde.
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och
minska belastningen av föroreningar och närsalter.

I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade

dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens
tillflöden, se Figur 5. I planeringsinriktningarna framgår också att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.

Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och för att
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt
kunna minska belastningen av föroreningar. Eftersom Broviken är
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta.
Kommunen har initierat ett arbete med att ta fram en dagvattenplan
och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett
sådant arbete.

I fortsatt detaljplanering är det angeläget att
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska
statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i
övrigt.
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Grönstruktur och biologisk mångfald

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Bro präglas både av ett jordbrukslandskap med arealer av åker och
med inslag av ängs- och hagmark samt av ett skogslandskap. I
norra, södra och östra delen av Bro finns större sammanhängande
skogsområden med stora arealer barrskog men här finns också
områden med lövskog och blandskog. Mälaren, liksom de södra
delarna av Bro, är av riksintresse enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken
(Mälaren med öar och strandområden). Området är av riksintresse
med hänsyn till dess natur- och kulturvärden.

Några kilometer sydost från Bro samhälle, vid Mälaren, ligger
Broängarnas naturreservat vars område består av strandängar,
hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna, som är en del
av Broängarnas naturreservat, är ett Natura 2000-område, som är
EU:s skydd för vissa naturtyper.

Söder om Bro, parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen
Görvälnkilen, som är av både regional och lokal betydelse. Öster
om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns mellan Bro och
Kungsängen. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande

grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation.

Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.

Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro.

Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger
i linje med hållbarhetskriteriet  Väl fungerande ekosystem och en rik
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare
i efterföljande arbete.

I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas.
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar
kan bevaras.

Genom att, som planen anger, spara områden med högsta
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.

Väl fungerande ekosystem och r ik biologisk
mångfald
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Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland
annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. Utöver
detta tas områden av naturvärdesklass 3 i anspråk i planområdets
västra del. Genom att ta i anspråk naturområden kan lokala habitat
och födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en
förutsättning för många naturliga processer som till exempel
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.

När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, finns en
planeringsinriktning om att värna kilen med dess värden och
funktioner. Detta är positivt med avseende på den regionala
grönstrukturen. I linje med denna planeringsinriktning medför
planen ingen bebyggelse eller utveckling inom Görvälnkilen. I
sydvästra delen av planområdet planeras dock utvecklingsområden
inom viktiga spridningssamband som idag delvis pekas ut som
svaga. Ett svagt samband sträcker sig bland annat mellan två

områden som ingår i Görvälnkilen. Bebyggelse i ett redan svagt
samband kan innebära ytterligare en barriär vilket kan medföra
konsekvenser för den lokala och regionala grönstrukturen.
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas.
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Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i Upplands-
Bro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.

Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder
med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör

lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har
skickat in ett önskemål om ändring av Enköpingsvägen och väg
840 som sekundär farligt godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
har ännu inte svarat på detta.

Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen.
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)

Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269),
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i
Skällsta) och Högbytorps avfallsanläggning, som är en verksamhet
med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av föroreningar.

Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att

Miljöer som främjar god folkhälsa
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främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.

I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar.
Det blir enklare och mer attraktivt att åka kollektivt för boende och
arbetande i Bro. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och
att buller från vägtrafik kan minska.

Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft
särskilt ses över.

I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen.
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed

lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med
Enköpingsvägen.

De områden som planeras att utvecklas med verksamheter och
industri (till exempel vid Högbytorp och Klövberga) är belägna på
relativt långt avstånd från närboende. Hänsyn behöver dock tas till
eventuella närboende för att inte utsätta dessa för höga ljudnivåer,
utsläpp till luft eller risker.

För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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3.3.2. Social hållbarhet

Folkhälsa
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och
cykla.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat
strandskydd om 300 m.

För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom

kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.

Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten.

Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.

Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum,
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar
per person och år. Statistiken berättar inte varför vissa områden har
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.

Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur - och kulturmiljö
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Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna  Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.

Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas.
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens natursköna läge
vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot strand och vatten
och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.

Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i
naturen, som exempel kan nämnas området mellan
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen.

Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.

Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar.

Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna.
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP
och Hällkana ska utvecklas. Detta främjar också folkhälsan. Genom
att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att ligga mer
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centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros invånare. För att
nå så många invånare som möjligt är det särskilt viktigt att skapa
möjligheter för olika aktiviteter som kan locka flera målgrupper.

Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad, inte en sovstad.
Detta kräver en funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och
service) i de centrala delarna av Bro. En större blandning av olika
funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan
bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta
staden med små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö
för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden
med hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta
avstånd främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång
och användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla
högt blodtryck.

Boendemiljö och trygghet

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och
centrum.

Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika
karaktär och täthet.

Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)

Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också

En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätor terna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum



44 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - SN 20/0233-4 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

2020-04-02 s 36

för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar
del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla
människor som rör sig där. (Boverket, 2010)

Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet  En
blandning av boende och funktioner.

Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna.  Dock bedöms inte planförslaget i någon större
utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna Bro och
Kungsängen, även om utpekandet av nytt vändspår kan möjliggöra
tätare pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande
mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas
krävs att någon unik verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro,
detta för att locka besökare från Kungsängen.

Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till  Jämlik tillgång till
offentliga rummet,  till exempel säkrare och tryggare koppling
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik.
Planförslaget ger inte lika tydlig vägledning i fråga om tillskapande
av olika typer av aktiviteter för olika målgrupper.

Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet. Möjligheten att tillskapa olika typer av
aktiviteter för jämlik tillgång till offentliga rummet behöver dock
utredas närmare i den fortsatta planeringen.

I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att
skapa mer liv och rörelse. Bro ska utvecklas i riktning mot småstad,
det vill säga att i Bro ska det finnas både arbetsplatser, service och
bostäder. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på utemiljön
och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt vara en
plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas som
barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen.

I planeringsinriktningarna framgår att Bro torg ska utvecklas som
mötesplats, att satsning främst ska ske på förtätning och utveckling
av befintlig bebyggelse samt att förtätning ska ske på sådant sätt att
bebyggelsen blir mer blandad och att kvaliteten höjs på
grönområden och stadsrum.
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Kulturmiljö

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter
eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det kan handla
om att gång- och cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska platser
och tätortsnära natur inte förvaltas eller utvecklas.

Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav områdena Bro och Låssa ligger i anslutning till
tätorten Bro. Riksintresset Bro utgörs av en centralbygd med
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som idag
domineras av Bro kyrka och Brogårds godskomplex, vilka präglas
av det sena 1800-talets anläggningar. Riksintresset Låssa är en
centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den
forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på
och kring ett åskrön som visar på en omfattande bosättning från
bronsåldern till vikingatid. Det öppna, sammanhängande
odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av
herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre
järnåldern och Låssa medeltidskyrka. Dessutom är, som nämnts

tidigare, Mälaren med öar och strandområden av riksintresse där
turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. De
lokala kulturmiljöintressena Önsta, Kvistaberg och Brogård -
Fiskartorp ligger delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP 2010)

I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade
områdena utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa
bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot
förvanskning bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade
enskilda byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar
en äldre och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket
liten andel i tätortens bebyggelsebestånd.

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätor t
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Figur 7. Schematisk bild över kulturmiljöer identifier ade i Br o (WSP, 2019a).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden men att
de inte i lika stor utsträckning skyddar kulturmiljövärden. Det finns
behov av att tydliggöra vilka riktlinjer som bör gälla vid
exploatering inom eller i anslutning till värdefulla kulturmiljöer för
att bevara och utveckla dessa.

Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns inga
planeringsinriktningar gällande odling och koppling till landsbygd
varför planförslaget inte bedöms bidra till  Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och tätort.

I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra
områdena vid Mälaren och att utveckla Fiskartorpet och Kvistaberg
till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål. Dessa
planeringsinriktningar är positiva ur kulturmiljösynpunkt eftersom
de bidrar till att tillgängliggöra och utveckla kulturhistoriska
miljöer. Däremot är de kulturhistoriska värdena i begränsad
omfattning utpekade i plankartan och det saknas också
planeringsinriktningar som är inriktade på bevarande av
kulturmiljöer.

I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse eller
av riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. Det gäller till exempel vid
utveckling av stationsområdet. Den reviderade
tätortsavgränsningen, i de delar söder om järnvägen där pågående
detaljplaner har införlivats, innebär att tätortavgränsningen i några
begränsade delar går in ytterligare i området Bro som är utpekat
som riksintresse för kulturmiljön. Att successivt införliva
riksintresse i tätortavgränsningen innebär att bebyggelsen kryper
närmare vilket riskerar att påverka riksintresset negativt. I
sammanhanget kan nämnas att en översyn av avgränsningen av
detta riksintresse pågår.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att
bevaras som jordbruksmark.

Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av
ny bebyggelse. Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra
miljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess
kulturhistoriska karaktär eller värde påtagligt förändras.

I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.

3.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Arbetsmarknad och när ingsliv

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.

Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.

Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.

Goda förutsättningar att bo och för sörja sig

Möjligheter för när ingslivet att växa och utvecklas
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I Bro är förvärvsfrekvensen hög i många områden samtidigt som
det finns fler områden med låg förvärvsfrekvens, mindre än 65
procent, i Bro än i Kungsängen. Lägst förvärvsfrekvens är det i
delar av Råby och Finnsta i Bro. (Upplands-Bro kommun, 2019b)

När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren, golfbanor samt etablerade kurs- och
konferensgårdar vilka är en viktig del av besöksnäringen och ett
värdefullt komplement till företagen i kommunen.

I Bro finns, utöver Bro centrum, en handelsplats i Skällsta. Handeln
i Bro centrum består till största delen av mindre dagligvaruhandel
med lokal inriktning och utbudet riktar sig främst till boende i Bro
tätort och närliggande områden. De externa handelsplatserna är de
lokala centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som
de innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och
mer varierat.

Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna  Goda
förutsättningar att bo och försörja sig  samt  Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas.  Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.

Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser och service.
Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat underlag för service,

och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. Även
funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i kommunen och
ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.

Planförslaget har, som nämnts tidigare, ett stort fokus och ett flertal
planeringsinriktningar gällande att utveckla hela stationsområdet.
Detta för att kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor
reserveras för både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för
pendeltåget samt infartsparkering för både bil och cykel. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Bro i högre grad
attrahera företag, service och verksamheter och skapa ett mer
varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom Bro.

En utvecklad kollektivtrafik med till exempel ökad turtäthet för
pendeltågen i Bro, kan stärka kopplingen till Storstockholms
arbetsmarknad. Detta kan medföra högre förvärvsfrekvens, dock en
större arbetspendling ut ur kommunen.

Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Bro centrum skapar liv och rörelse
och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till efterfrågad
service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos orten i stort,
och kan bidra till att människor söker sig till kommunen för att bo
och arbeta. En förtätning med bostäder i centrum längs med
Enköpingsvägen och Köpmanvägen skulle också ge ett ökat
underlag för service, och vara en möjlighet att stärka attraktiviteten
och Bro torg som centrum. Utöver att utveckla Bro centrum pekas
även den större handelsplatsen Skällsta ut i planförslaget. Skällsta
ska fortsätta att vara kommunens nav för sällanköpshandel och
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volymhandel. Detta för att det inom kommunen ska finnas variation
och större utbud.

Befintliga områden för verksamheter och industri ska bibehållas
och även utvecklas, till exempel runt Klövberga och Högbytorp.
Detta är viktigt, dels för att behålla större befintliga
verksamhetsutövare och arbetsgivare inom Bro, dels för att
attrahera nya verksamheter.

Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas
och att möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver
detta lyfts entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas.
För de som besöker Bro för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Bro som plats. För att stärka Bros identitet som
en småstad nära storstaden behöver entréerna utveckla på ett med-
vetet sätt. Genom att utveckla och öka tillgängligheten till lokala
målpunkter samt att stärka entréerna till Bro kan fler lockas till att
besöka och att återvända till Bro som besöksmål. Detta kan
medföra att det lokala näringslivet blir mer robustare och att
servicen kan öka inom olika delar av Bro. Detta medför positiva
konsekvenser för näringslivet inom Bro.

Befolkning och bostadsmarknad

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr
om Enköpingsvägen.

Det finns ett högt exploateringstryck i Bro. En utmaning är att
anpassa takten med vilken nya bostäder kommer ut på marknaden
för att inte riskera osålda och outhyrda lägenheter.

Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet,
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.

Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna  Goda förutsättningar att bo och försörja sig.

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget

Goda förutsättningar att bo och för sörja sig
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poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås
där utbyggnad sker inifrån och ut i syfte att undvika ”satelliter”. I
planförslaget finns planeringsinriktningar om att främst satsa på
förtätning och utveckling av befintligt bestånd, inte planera för
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) och att
orientera nya bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Bro.

I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga,
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och förädlas i riktning
mot småstad. Det ger en inriktning inför kommande detaljplaner
om vilken typ av förtätning som eftersträvas. I efterföljande
planarbete bör det också säkerställas att bostäder av olika storlek,
typ och upplåtelseform tillkommer. Detta för att kunna
tillfredsställa olika önskemål och behov.

Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel
tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service,
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms

planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.

Kommunalekonomi och robusthet

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar
kan få dem att kännas längre än de är.

Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor)
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro.

Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en  Resurseffektiv markanvändning och

Resur seffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infr astruktur , lokalförsör jning
och service till medborgarna
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utbyggnadsordning  och en  Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna.

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att
omprogrammera byggnader runt Bro torg för att få mer liv och
vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en tryggare miljö. En
sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom samma byggnader
kan nyttjas för flera funktioner.

I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Dessa ställningstaganden är mycket
viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och en
kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna. Ett undantag från principen inifrån och ut utgör
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och
därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en
planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida
planering förväntas bli mer resurseffektiv.

Figur 8. För eslagen utbyggnadsor dning i Bro
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4. KUNGSÄNGEN

4.1. Nulägesbeskrivning
Kungsängen är kommunens största tätort med omkring 16 000
(2019) invånare och bredast serviceutbud. I Kungsängen finns
pendeltågstation och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik
mellan Stockholm och Kungsängen. De senaste åren har det byggts
mycket i Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. Orten är
utdragen på längden och avstånden mellan olika delar kan upplevas
som långa.

Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles.
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och trafikmatas
separat. Detta medför att många områden är ganska homogena, men
också att det finns gott om gröna ytor och att trafiksäkerheten är
hög. Kungsängen är blandat, villor från olika tider samsas med
lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och höghus med
utsikt över Mälaren. Här finns också inslag av äldre agrar
bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten. I centrala Kungsängen finns också
värdefulla kulturmiljöer som kyrka, hembygdsgård och Ekhammars
gård.

I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstationen, och det är
gångavstånd från centrala Kungsängen till mälarstrand, sjöarna
Lillsjön och Örnässjön, naturreservat och friluftsområden. Mellan
Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som är en grönkil av både
regional och lokal betydelse.

Figur 9. Or ienter ingskarta över Kungsängen.

4.2. Alternativredovisning

4.2.1. Planförslag

Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010).
Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta för
kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och
annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar i
kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
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Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget men skiljer sig inte från ÖP 2010 (vilket definierats
som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget föreslås hur
kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns delvis
motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 4.3.3 Ekonomisk hållbarhet).

Beskr ivning av planförslag
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig
karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta skiljer Kungsängen från
Bro, och är något som ska utvecklas vidare och stärkas.

Kungsängen är blandat och bostadsrätter, hyresrätter och
äganderätter är alla representerade i tätorten. Kungsängens
spretighet är något som ska värnas men de olika delarna ska hänga
ihop. För att Kungsängen ska kunna växa på ett hållbart sätt är det
viktigt att stärka den röda tråden och de sammanhållande
funktionerna för Kungsängen som helhet. För att nå detta ska
utbyggnad av området Rankhus bidra till att stärka kopplingen
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning i centrala
lägen ska bidra till att koppla ihop centrala Kungsängen och Tibble,
samtidigt som Gröna Dalen bevaras och värnas som ett blågrönt
stråk.

Planförslaget medför att närheten till naturen och vattnet ska
utnyttjas och att tillgängligheten ska öka. Nya och tydligare
kopplingar ska bidra till att det är snabbare och lättare att komma
ner till strandpromenaden längs Mälaren från centrum.
Strandpromenaden ska utvecklas med gång- och cykelväg och
Gröna udden ska utvecklas som mötesplats för samvaro,

rekreation och lek vid Mälaren, ett stenkast från centrum.

Kungsängens torg ska, enligt planförslaget, utvecklas med en
tydligare struktur som syftar till att öka orienterbarheten.
Kungsängens torg ska också utvecklas med fler ytor som lockar till
lek och aktivitet vilket gör torget till en mer levande plats. Vidare
ske fler ytor för kommersiell service skapas och järnvägen ska
överbryggas som barriär.

När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget att
Kungsängens identitet som tätort ska stärkas ytterligare genom
fortsatt förtätning i Kungsängens centrum. Även fortsättningsvis
ska det i Kungsängens centrum vara en blandning av höga och låga
hus, småhus och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse,
bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Vidare anges att
bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivitetsytor ska blandas i större
utsträckning.

När det gäller Kungsängens stationsområde anges i planförslaget att
ytor för bussterminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal
för bussförare, stationsnära service med mera ska reserveras. Detta
för att utveckla och anpassa stationsområdet efter en större
befolkning och med fler funktioner. Även ytor för eventuell
utökning av däcket för bussterminal ska reserveras.
Infrastrukturmässigt ska områden knytas ihop genom att skapa nya
kopplingar i det lokala vägnätet. Alternativ för eventuellt ny
vägkapacitet för Brunna industriområde pekas ut. Detta för de
omfattande tunga transporterna till lager- och logistikverksamheten
i Brunna. Bland annat anges alternativ som en ny trafikplats eller en
ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats. Vidare anges att
Enköpingsvägen ska bli mer av en stadsgata.
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Figur 10. Planförslag för Kungsängen, kar tan visar bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 11. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat infrastruktur och kopplingar.



44 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - SN 20/0233-4 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

2020-04-02 s 48

4.2.2. Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i
Kungsängen om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen. Det finns stora likheter mellan översiktsplanen och
den fördjupade översiktsplanen men också en hel del skillnader.

I ÖP 2010 anges bland annat att Kungsängen fortsatt ska förtätas
och bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
Vidare ska ortens läge vid Mälaren tas tillvara genom förbättrad
tillgänglighet mot strand och vatten och utvecklade rekreativa
gång- och cykelstråk. Tillgängligheten till pendeltågsstationen ska
öka för cyklister och gående och Kungsängens centrum ska
utvecklas till en mötesplats med fler lokaler och bättre
orienterbarhet. Gröna Dalen som blågrönt stråk ska värnas och få
en förbindande funktion. I dessa planeringsinriktningar liknar ÖP
2010 och planförslaget varandra. Däremot innehåller planförslaget
en hel del förtydliganden och ändringar gentemot ÖP 2010.

Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet är. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:

•  Ändringar i tätortsavgränsning. Utökad yta vid det område i
norr inom Görvälnkilen som i ÖP 2010 är utpekat för golf
och likaså planlagt för golf. Här pågår planuppdrag Tång

2:5 för verksamhetsområde. En ytterligare ändring är en
liten minskad yta söder om järnvägen som utvecklas som
befintlig areell näring på landsbygden.

•  Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.

•  Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
•  Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning

föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Kungsängens torg (förtätning med bostäder och

arbetsplatser, fler ytor för kommersiell
verksamhet, överbrygga järnväg och väg som
barriär, skapa fler kopplingar till Mälaren med
mera)

o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, rondell
istället för korsning, förtätning, omvandla till
småstadsgata)

o Stråket mellan Kungsängens torg och Korsängen
(förbättrad orienterbarhet)

o Kungsängens station (reservera plats för ny
bussterminallösning, utökning av terminaldäck,
bättre kopplingar med mera)

o Kungsängens IP (utvidgas med ytterligare sport-
och fritidsverksamheter)

o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt
förtydligande av gc-stråken dit.

o Ny vägkapacitet för Brunna industriområde (ny
väganslutning mot Kockbacka alternativt ny
trafikplats i Brunna.

o Ny ekodukt över E18 väster om Brunna
industriområde (en svag länk i Görvälnkilen)
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o Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet.
o Gång- och cykelbro över Granhammarsvägen.

•  Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.

•  Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel tas Lillsjögården och Tibble gård bort som
utvecklingsområde för bostäder, Enköpingsvägens östra
verksamhetsområde pekas ut för småskalig service-,
bostad- och kontorsbebyggelse istället för
verksamhetsområde och Enköpingsvägens västra
verksamhetsområde tas bort och prioriteras istället för att
bevara dess höga naturvärden och ekosystemtjänster.
Vidare möjliggörs bostadsbebyggelse i västra delen av
Norrboda verksamhetsområde.

•  Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).

•  Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur,
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring
genomförande av bebyggelseutveckling.

•  Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen.

4.2.3. Övriga alternativ
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat
snabbt de senaste åren. Befolkningen ökar när det byggs nya
bostäder, och det är viktigt att infrastruktur, skolor och service
hänger med. Därför ska kommunen planera för ett byggande som
går i lagom takt. Enligt den senaste bostadsprognosen planeras ca
3500 bostäder i Kungsängen under de närmaste tio åren. I
kommunens ”Övergripande mål och budget 2020” anges att
Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare anges att Upplands-Bros
befolkning växer långsiktigt med cirka 2% årligen och att
samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. Det är
viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen
ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts realistiskt
att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt, varken lägre
eller högre. Kommunen ser inte att exploateringstrycket kommer att
minska och ett högre exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte
heller realistiskt. När det gäller övriga alternativ som har studerats
under planarbetets gång handlar det därför framförallt om olika
utformningsalternativ.

Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
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Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.

Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:

•  Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).

•  Ändringar i tätortsavgränsning.
•  Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att

gestalta har pekats ut.
•  Förändringar i förtätningsskiktet.
•  Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil
•  Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

Utöver ovanstående revideringar har även ett antal revideringar
skett som legat utanför arbetet med hållbarhetsbedömningen och

som inte funnits med vid workshops då bedömningar diskuterats.
Dessa har varit:

•  Tibble - i samband med workshop kring
hållbarhetsbedömningen ingick ett antal förtätningsförslag
för ny bebyggelse samt förslag på ytor att utveckla
rekreativt i Tibble. En kulturmiljöutredning togs fram
parallellt och i denna pekas Tibble ut som särskilt
värdefullt område. Detta ledde till förändring av
planförslaget. Fler ytor pekades ut för att utvecklas
rekreativt och förtätningsförslaget flyttades och
begränsades.

•  Behovet av en ekodukt över E18, väster om Brunna.
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4.3. Hållbarhetsbedömning planförslag
I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN m.m.) och konsekvenser.

4.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåverkan och klimatanpassning
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)

En trafiknätsanalys har genomförts för Kungsängen (Norconsult,
2018). E18 väster om trafikplats Brunna har i nuläget ca 38 000
vardagsdygnstrafik (ÅVDT) och detta ökar till ca 50 000 ÅVDT
öster om trafikplats Kungsängen.

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För
Kungsängen kopplar risken för översvämning till förändring av
nivåer i Mälaren samt till ökad nederbörd.

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i strandnära områden söder om järnvägen men vid
Korsängen sträcker sig detta område även norrut upp till
idrottsplatsen vid Ekhammarskolan. Område med
översvämningsrisk förekommer även i den norra delen av Stäksön,
se Figur 12.

Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Kommunen har inte
genomfört någon egen skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen
tagit fram en karta över lågpunkter där det föreligger
översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som finns inom
Kungsängen redovisas i Figur 12. Det största området med
lågpunkter är ”Gröna Dalen” som är ett centralt blågrönt stråk som
förbinder Brunna, Rankhus, centrala Kungsängen och
Tibbleområdet med varandra. Ledningsnätet i dalen är i vissa delar

Infr astr uktur för r esande utan fossila br änslen
Miljöer anpassade för att klar a extr ema
vädersituationer
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underdimensionerat och det leder redan idag till att mark tidvis
översvämmas (Upplands-Bro kommun, 2018). Större
lågpunktsområden finns även i den nordvästra delen av Brunna, i
Tibble (direkt väster om Granhammarsvägen) och i den östra delen
av Stäksön. Det finns även dagvattenbrunnar med
kapacitetsproblem på flera platser i Kungsängen, framför allt i ett
centralt stråk från norr till söder genom tätorten. Enligt SGI:s
kartering förekommer det tre områden med stabilitetsrisk inom
tätorten i ett stråk från Mälaren och norrut mot Trafikplats Brunna.

Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Kungsängen, till exempel i
strandnära områden i Rankhus, i Korsängen och därifrån västerut

längs järnvägen, se Figur 12. (Swedgeo, 2019) Underlagen har
tagits fram för olika syften med varierande noggrannhet och
detaljeringsgrad. Ofta visar underlagen områden där ytterligare
undersökningar behöver göras så att ett område finns utpekat i
kartunderlaget behöver inte betyda att det är en fara.

I Figur 12 framgår också att utpekade MIFO-områden, det vill
säga misstänkt förorenade områden, generellt sett inte
sammanfaller med områden där det finns lågpunkter eller
stabilitetsrisk. Ett antal MIFO-områden förekommer dock i
strandnära lägen i söder där det också föreligger risk för
översvämning.
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Figur 12. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordar ter samt förorenade områden. Str ategiska områden för fördröjning av dagvatten.
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Konsekvensbedömning
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning centralt,
ihopbyggnad av ”mellanrummen”, förbättrad kollektivtrafik och
föreslagna planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande
utan fossila bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen.  Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser. Detta gäller särskilt vid de större
utbyggnadsprojekten Rankhus och Norra Stäksön.

I genomförd trafiknätsanalys för Kungsängen (Norconsult, 2018)
redovisas ett maxscenario 2040 som innefattar utbyggnad enligt
planförslaget inklusive pågående plan- och genomförande projekt
(inklusive full utbyggnad av Rankhus och utbyggnad av Norra
Stäksön). Trafiknätsanalysen visar att vardagsdygnstrafiken
(ÅVDT) på E18 ökar öster om trafikplats Brunna från ca 75 000 till
ca 90 000 ÅVDT medan trafiken väster om trafikplatsen i stort sett
är lika med jämförelsealternativet (dvs år 2040 men med dagens
exploatering i Kungsängen). Med exploateringar ökar trafiken även
lokalt inom Kungsängen.

Fordonen använder fortfarande till största delen fossila drivmedel
varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. En
omställning till fossilfritt samhälle behöver ske och i planförslaget
finns planeringsinriktning om att bygga ut laddinfrastruktur för en
utökad elektrisk fordonsflotta. Planen bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för en omställning.

Kungsängen är utdraget på både längden och bredden och för att
begränsa biltrafiken behöver avstånden kortas. I planförslaget finns
planeringsriktningar om att förtätningsprojekten ska användas för

att stärka kopplingen mellan Kungsängens olika delar. Vidare ska
Kungsängen bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.

En annan viktig fråga för att begränsa utsläppen av växthusgaser i
Kungsängen, där stor andel av befolkningen arbetspendlar, är att
kollektivtrafiken ska fungera och vara ett attraktivt alternativ till
bilen. Planeringsinriktningar om att reservera ytor för att utveckla
stationen och om att prioritera bytespunktens funktioner före andra
intressen skapar förutsättningar för detta.

Planeringsinriktningen om att utveckla närmiljöerna för att locka
till kortare resor och mer ”hemester” (semester som ägnas i eller i
närheten av hemmet) är också ett led i att minska biltrafik och
därigenom minska utsläpp av växthusgaser.

Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.

I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Området som
sträcker sig genom tätorten (se Figur 13) är både en lågpunkt (i
norr) och ett område där översvämningsrisk förekommer (i söder).
Området är därför lämpligt att bevara som blågrönt stråk och nyttja
i dagvattenhanteringen för att kunna hantera ökad nederbörd. I
kommunens utvecklingsprogram för Gröna Dalen (Upplands-Bro
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kommun, 2018) framgår att det inom hela sträckan bör göras plats
för översvämningsytor som avlastar vid extremskyfall och att dessa
ytor också bör kunna utnyttjas till annat mellan
översvämningstillfällena, till exempel lek eller idrott, så kallade
multifunktionella ytor. Tillgång till grönska för svalka och skugga
vid värmebölja är andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att
beakta i ett förändrat klimat. Gröna Dalen är därför betydelsefull ur
flera klimatanpassningsperspektiv och i planförslaget finns en
planeringsinriktning om att Gröna Dalen ska värnas som blågrönt
stråk. I planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är
särskilt utsatta vid höga temperaturer, till exempel skolor,
äldreboenden och centrum. Grönstrukturen spelar även en annan
viktig roll för klimatet genom att träd och gröna växter tar upp och
binder koldioxid när de växer. Det är därför viktigt att bevara
grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv, se kapitlet om
Grönstruktur och biologisk mångfald.

Områden med översvämningsrisk är utpekade som grönområden
eller områden för fördröjning av dagvatten i plankartan vilket är
positivt ur klimatanpassningssynpunkt. I vissa fall sammanfaller
områden med lågpunkter, stabilitetsrisk eller förutsättningar för
skred med områden som föreslås utvecklas i planförslaget. I fortsatt
planarbete behöver Länsstyrelsens rekommendationer följas i
identifierade lågpunkter. Vid utveckling av Kungsängen IP behöver
stabilitetsrisk särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga jordar
behöver utredas på flera platser i Kungsängen, bland annat vid
fortsatt planering av utvecklingsområdet i anslutning till järnvägen
(väster om Gröna Dalen).

Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i plankartan
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem även inom befintlig bebyggelse.
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Figur 13. Gröna Dalen

Vattenmiljöer och vattenkvalitet

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Gröna Dalen är en stor del i dagvattensystemet för Brunna-
Kungsängen som har sitt utlopp, via Tibbledammen, i Mälaren.
Enligt VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar
av dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.

Tätortsavgränsningen för Kungsängen omfattar delar av Lillsjön
(Tibble) som är mycket betydelsefull ur rekreationssynpunkt.
Lillsjön får sin främsta tillrinning från Örnässjön och är i likhet
med denna klassad som ekologiskt känsligt vattenområde. Sjöns
främsta naturvärde är en ovanlig undervattensvegetation. Även
Tibbleviken i Mäklaren är klassat som ekologiskt känsligt område.
(ÖP 2010)

Rena och levande vattenmiljöer
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Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Upplands-Bro
kommun, 2015)

Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.

Miljökvalitetsnormer
Mälaren delas in flera ytvattenförekomster och Kungsängen gränsar
till vattenförekomsten Mälaren-Skarven (norr om Stäksön) och
Mälaren-Görväln (söder om Stäksön). För vattenförekomster finns
miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas. En verksamhet
eller åtgärd får inte tillåtas av en myndighet eller kommun om de
ger upphov till en försämring av vattenmiljön eller om den
äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.

Den ekologiska statusen för Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln
är klassad som måttlig. MKN är att god ekologisk status ska
uppnås. Den kemiska statusen för båda vattenförekomsterna uppnår
ej god kemisk status, både med och utan överallt överskridande
ämnen. MKN är att god kemisk status ska uppnås men med tidsfrist
till 2027 för vissa av dessa ämnen. (VISS, 2020-03-18)

Ekologiskt känsliga områden

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.

Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. I vattenplanen har bedömningar genomförts av status av
sjöar och vattendrag i kommunen som om de vore
vattenförekomster. För Lillsjön bedömdes den ekologiska statusen
som måttlig och den kemiska statusen vara god. I vattenplanen
framgår att Lillsjön bedöms vara av nationellt naturvärde då sjön
hyser många särskilt värdefulla arter och har en hög grad av
naturlighet.

Östra Mälarens vattenskyddsområde
Den del av Kungsängen som ligger söder om E18 ingår i Östra
Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon.
Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på
råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och
Skytteholm inom Östra Mälaren.

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvattenhantering och om att värna Gröna Dalen ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten samt skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet  Rena och levande vattenmiljöer.

I planförslaget framgår att Kungsängen ska förtätas och bebyggas i
mellanrummen mellan områden av tätbebyggelse. Det innebär en
större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och plats för vatten och
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det gröna. En utökad bebyggelse medför högre andel hårdgjorda
ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja
dagvatten.

I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Gröna Dalen är
som tidigare nämnts en central del av dagvattenhanteringen i
Brunna-Kungsängen, varför planeringsinriktningen om att värna
Gröna Dalen som blågrönt stråk är en viktig förutsättning för att
kunna åstadkomma en hållbar dagvattenhantering. Kommunen har
också tagit fram ett utvecklingsprogram för Gröna Dalen där en
kombination av dagvattenlösningar med meandrande och/eller
öppna flöden, översvämningsytor, ledningar och dammar föreslås.
(Upplands-Bro kommun, 2018b) I planeringsinriktningarna framgår
också att ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och
skyfall.

De delar av Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av det vatten
som rinner från Kungsängen, har ett mycket högt skyddsvärde och
uppfyller inte miljökvalitetsnormer för vatten. Det gäller även
Lillsjön som delvis ingår i tätortsavgränsningen. Detta ställer höga
krav vid en förtätning och utbyggnad av Kungsängen för att skydda
miljöerna i sjöarna och minska belastningen av föroreningar och
näringsämnen. I fortsatt detaljplanering är det därför angeläget att
planeringsinriktningarna och utvecklingsprogrammet för Gröna
Dalen följs för att skydda vattenmiljöerna.

Grönstruktur och biologisk mångfald

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I och omkring Kungsängen finns flera viktiga naturområden. Väster
om Kungsängen tätort ligger till exempel Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat som grundades för att bevara områdets speciella
växter och djur och naturmiljöer som består av skogar,
odlingsmarker och vattenmiljöer. Andra större grönområden som
ligger i tätortens utkant är Lennartsnäshalvön och Södra Stäksön.
Kungsängen ligger vid Mälaren och Mälaren är av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden. Mälaren omfattas av utökat strandskydd
om 300 m.

Kungsängen tätort delas upp av Gröna Dalen, en dalgång som löper
i nord-sydlig riktning. Gröna dalen är ett öppet och centralt blågrönt
stråk som förbinder olika delar av tätorten Kungsängen med andra
tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet och
Rankhus.

Mellan Bro och Kungsängen löper grönkilen Görvälnkilen som är
av både regional och lokal betydelse. Görvälnkilen utgör en tydlig
gräns mellan Bro och Kungsängen. Gröna svaga samband inom

Väl fungerande ekosystem och r ik biologisk
mångfald
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grönkilen finns bland annat utpekat väster om Brunna
industriområde. Detta svaga samband är av klass 3 som enligt
RUFS 2050 är svaga partier som behöver förstärkas vid planering
av ny bebyggelse och infrastruktur, eller i befintlig infrastruktur.

Inom Kungsängen har det gjorts en naturvärdesinventering enligt
svensk standard (Upplands-Bro, 2020). Denna visar att det inom
Kungsängen huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Inga områden av
klass 1 (högsta naturvärden) finns i Kungsängen.

Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden men konsekvenser för ekosystem
och biologisk mångfald behöver studeras vidare i efterföljande
arbete. Planförslaget kan påverka förutsättningarna att skydda och
stärka spridningssamband negativt då en ny väg pekas ut i
Görvälnkilen och att ett nytt verksamhetsområde pekas ut i
utkanten av densamma (Tång 2:5). E18 går genom Görvälnkilen
idag vilket medfört att det i området redan finns ett svagt samband
som riskeras att försvagas ytterligare. För att planförslaget fullt ut
ska ligga i linje med hållbarhetskriteriet  Väl fungerande ekosystem
och en rik biologisk mångfald  behöver åtgärder för att stärka
sambandet studeras vidare, bland annat genom att studera läge och
utformning av föreslagen ekodukt. Föreslagen ekodukt skulle,
genom rätt utformning och läge, kunna ha potential att stärka det
svaga sambandet.

I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Kungsängen ska
förtätas. Förtätning innebär i stort positiva effekter och
konsekvenser eftersom större sammanhängande områden med

naturvärden och spridningsvägar kan bevaras. Samtidigt finns
pågående planarbeten som inte bygger på förtätning, som exempel
kan nämnas Norra Stäksön. Genom att, som planen anger, spara
områden med högsta naturvärden kan den biologiska mångfalden
lokalt bevaras. Om grönkompensation sker vid ianspråktagande av
områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den biologiska
mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.

Trots ovan nämnda planeringsinriktningar anger planförslaget
utveckling i områden som delvis ligger i direkt anslutning till
områden som är av naturvärdesklass 2. Detta sker bland annat invid
Gröna dalen, i norra delen av planområdet vid fastigheten Tång 2:5
(ligger dessutom i anslutning till Lejondals naturreservat) samt vid
grönområdet som omger det gamla vattentornet. Utöver detta tas
områden av naturvärdesklass 3 i anspråk. Genom att ta i anspråk
naturområden kan lokala habitat och födosöksmöjligheter minska
vilket innebär att den biologiska mångfalden lokalt kan påverkas.
Biologisk mångfald är en förutsättning för många naturliga
processer som till exempel resiliens mot framtida
klimatförändringar. Resiliens är naturens förmåga att anpassa och
återhämta sig efter en störning eller förändring, vilket förbättras
genom en hög biologisk mångfald där arter kan överta varandras
funktioner. I efterföljande arbete behöver varje enskilt utvecklings-
/utbyggnadsområde, i både lokal och regional skala, studeras vidare
för att förstå naturens betydelse som lokala habitat och länkar i
större samband. Detta för att undvika negativa konsekvenser för
biologisk mångfald. I utvecklingsområden som är belägna inom
eller i närheten av områden med naturvärden är det av extra vikt att
tillse att planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
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När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, anger planen
att grönkilen bör värnas och dess värden och funktioner bibehållas.
Detta är positivt med avseende på den regionala grönstrukturen.
Dock planeras ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen
(Tång 2:5). I planförslaget anges också att det finns behov av att
öka vägkapaciteten till Brunna och att detta behov skulle kunna
fyllas genom en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och
Kockbacka trafikplats. En ny väg mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats innebär ytterligare en barriär i grönkilen och inom ett
redan idag svagt samband. Att skapa ytterligare en barriär i detta
område kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. Planförslaget pekar
ut en ekodukt inom detta område vilket skulle kunna stärka det
svaga sambandet. För att inte riskera att sambandet inom
Görvälnkilen ytterligare försvagas är det viktigt att i den fortsatta
planeringen studera sambandet samt arbeta med åtgärder för hur
detta samband kan stärkas. Läge och utformning på en ekodukt
behöver studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.

Norra Stäksön ligger i planområdets östra del och är i dagsläget ett
oexploaterat område. Området är av riksintresse enligt 4 kap
miljöbalken, berörs av strandskydd (idag gäller utvidgat
strandskydd) och i den norra delen finns höga naturvärden som
utgörs av ädellövmiljöer med skyddsvärda träd (klass 2 enligt
kommunens naturvärdesinventering). Utveckling av Norra Stäksön
kan påverka de naturvärden som finns i området och strandzonen,
dels direkt genom att naturvärden tas i anspråk dels indirekt genom
ökad närvaro och trafik i området. Vilka effekter och konsekvenser
som uppstår beror av den planerade utvecklingens omfattning och
utformning. Inom ramen för det planarbete som påbörjats för Norra

Stäksön behöver frågor rörande konsekvenser med avseende på
riksintresset, strandskyddets intentioner och de naturvärden som
finns utredas.
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Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i Upplands-
Bro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.

Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Kungsängen. Enköpingsvägen
mellan Bro och Granhammarsvägen i Kungsängen samt
Granhammarsvägen upp till Effektvägen och del av Kraftvägen är
sekundära transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen har tagit

fram rekommendationer för planläggning intill transportleder med
farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör lämnas
byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har skickat in ett
önskemål om ändring av Enköpingsvägen som sekundär farligt
godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat på
detta.

Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen, framförallt genom centrala Kungsängen där den
går parallellt med Mälarbanan, samt längs Granhammarsvägen
(Norconsult, 2016). Även bullernivåerna längs med Mälarbanan
och E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)

Inom Kungsängen finns ett antal farliga verksamheter som kan
medföra risk för omgivningen, det handlar främst om
drivmedelstationer (bland annat längs med Enköpingsvägen och i
Brunna), industri och energianläggningar i Brunna samt områden
med förorenad mark (bland annat i Brunna).

Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och

Miljöer som främjar god folkhälsa
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risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.

I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas så att fler människor kan resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget anger planeringsinriktningar
för Kungsängens stationsområde som ska utvecklas och anpassas
efter en större befolkning och med fler funktioner. Busslinjenätet
ska ses över och det ska vara smidigt att byta mellan buss, cykel, bil
eller taxi och pendeltåg. Detta medför att förutsättningarna för att
använda sig av andra transportslag än bil ökar. Det blir enklare och
mer attraktivt att åka kollektivt för boende och arbetande i
Kungsängen. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och att
buller från vägtrafik kan minska.

Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(Norconsult, 2018). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning
längs med till exempel E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan,
innebära att fler människor utsätts för buller, risk (kopplat till
transporter av farligt gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med
risk för sämre genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen
och längs med större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk,
buller och luft särskilt ses över.

I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata, detta kan ske genom till exempel utveckling av områdena
mellan Granhammarsvägen och Bygdegårdsvägen. Detta skulle i så
fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed lägre ljudnivåer
längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden dessutom inte är
en transportled för farligt gods försvinner denna som en riskkälla.
Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata skulle därmed
innebära positiva konsekvenser med avseende på hälsa och säkerhet
kopplat till boendemiljöer längs med Enköpingsvägen.

I de fall utvecklingsområden är belägna i närheten av industri- och
verksamhetsområden (till exempel i/i närheten av Brunna) behöver
hänsyn tas till hur dessa utformas. Detta så att eventuella framtida
boende inte utsätts för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker.

För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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4.3.2. Social hållbarhet

Folkhälsa
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och
cykla.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Kungsängen har idag god tillgång till flera grönområden såsom
Lillsjöområdet, Rankhus, Gröna Udden och Gröna Dalen samt i
viss utsträckning även Stäksön. Rankhus är ett större, tätortsnära
skogsområde som tillsammans med Gröna Dalen förbinder olika
delar av Kungsängen med de flesta av grönområdena. Gröna Dalen
är delvis bullerstörd där E18 passerar men har dock mestadels en
kvalitet som centralt blågrönt stråk. Inom Kungsängen finns
flertalet gång- och cykelvägar samt rekreativa promenadstråk.
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering i den
geografiska mitten av tätorten och är relativt lättillgänglig från både
centrala Kungsängen, Tibble, Brunna och Norrboda. En utveckling
av Kungsängens IP studeras (Upplands-Bro, Codesign, 2019).

Längs med östra delen av Kungsängen finns tillgång till rekreation
längs med Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden och inom området ska turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt
beaktas. Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.

För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.

Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Kungsängen. Relationen mellan täthet och
tillgång till friytor per person framgår till viss del i Kungsängen.
Tillgången till friytor är relativt god vid flerbostadshusen i Tibble
även om boendetätheten är hög i förhållande till övriga
Kungsängen. I området runt centrum är boendetätheten hög och
tillgången till friytor lägre.

Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Kungsängen inte är
längre än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller

Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur - och kulturmiljö
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park. I en relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter. I
Kungsängen finns en uppdelad struktur mellan olika målpunkter,
där framförallt Gröna dalen är en viktig målpunkt mellan
bostadsområdena i västra och östra Kungsängen.

Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Kungsängen har delar av
Sylta och gamla Kungsängen minst antal ohälsodagar per person
och år, medan Kungsängens centrum, Kungshöjden och delar av
Tibble har flest. Statistiken berättar inte varför vissa områden har
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.

Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna  Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.

Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen. Vidare anges vikten av att utnyttja Kungsängens läge
nära naturen och vattnet. Nya och tydligare kopplingar för gång och
cykel föreslås för att snabbare och lättare kommer ner till
strandpromenaden längs Mälaren från centrum. Strandpromenaden
utvecklas med gång- och cykelväg och utveckling sker av bland

annat Gröna udden. Mälaren ska tillgängliggöras för alla
Kungsängenbor. En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens
natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot
strand och vatten och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Ytterligare rörelsestråk som ska stärkas är befintliga rörelsestråk
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Här ska även nya skapas.
Gröna dalen planeras också att utvecklas med en mer tillgänglig
och rekreativ miljö.

Genom att skapa fler gång- och cykelstråk främjas människors
möjlighet att röra sig i vardagen. Det blir mer attraktivt och lätt att
välja gång- och cykel framför bil vilket är positivt för folkhälsan.
Folkhälsan gynnas även av en ökad tillgänglighet till kommunens
naturområden, vatten samt strand och områden längs Mälaren. Att
kunna ta sig lätt till natur- och vattenområden kan medföra att
känslan av välbefinnande och lugn ökar. I de fall områden för
utveckling planeras inom eller i närheten av natur behöver det
säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i naturen, som
exempel kan nämnas Norra Stäksön och vid Lejondalsreservatet.

Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
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besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.

Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar. Planförslaget anger att Kungsängens
torg i framtiden ska erbjuda fler ytor som lockar till lek och
aktivitet. Att utveckla Kungsängens torg, som ligger lättillgängligt,
med till exempel lekytor för barn är positivt utifrån ett
barnperspektiv.

Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att
Kungsängens tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som
Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna udden ska utvecklas.
Kungsängens IP är relativt lättillgänglig från flera olika
bostadsområden och ska fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor,
en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och
yngre barn och deras vuxna. Genom att se till att ytor för
närrekreation finns lättillgängliga och att dess upplevelsevärden
förstärks kan vardagsmotionen främjas vilket är positivt för
folkhälsan. Genom att utveckla Kungsängens IP genomtänkt med
gestaltning och olika typer av aktiviteter kan flera grupper inom
befolkningen och från flera delar av Kungsängen nås vilket medför
positiva konsekvenser för folkhälsan,

Planförslaget anger att bostäder, arbetsplatser, skolor och
aktivitetsytor ska blandas i större utsträckning. En större blandning
av olika funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd
mellan bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär
den täta staden med små avstånd till viktiga destinationer en
stödjande miljö för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor
som bor i områden med hög täthet promenerar mer till utbud och
service. Korta avstånd främjar även användandet av cykel. Genom
att främja gång och användandet av cykel skapas möjligheter till
lättillgänglig vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till
positiva effekter för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma
eller att utveckla högt blodtryck.
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Boendemiljö och trygghet

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Kungsängen är en ort utdragen på både längden och bredden, med
relativt stora avstånd mellan Brunna, centrala delarna av
Kungsängen och Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en
fragmentarisk känsla i Kungsängen som helhet. Kungsängen är i
hög grad präglad av planeringsidealet med funktionsseparering som
rådde under åren då tätorten expanderade som snabbast.
Bostadsområdena ligger för sig och Ekhammar är ett tydligt
exempel på ett stort område med bara skolor och sporthallar.

Kungsängens torg består av flera mindre torg som skiljs åt av
byggnader vilket gör det svårt att få överblick och orientera sig.

Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)

Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också
för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar
del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla
människor som rör sig där. (Boverket, 2010)

Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet  En
blandning av boende och funktioner.

Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna.  Dock bedöms inte planförslaget påverka
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen.
Generellt sett skapar en skillnad i utbud av aktiviteter (idrott,
friluftsliv, handel etc) förutsättningar för ett flöde mellan tätorterna
men det finns ingen uttalad ambition kring detta i planförslaget.

En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätor terna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum
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Planförslaget bedöms bidra till  Jämlik tillgång till offentliga
rummet,  till exempel finns en planeringsinriktning om att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen och om att utveckla Kungsängen
IP med aktiviteter som attraherar olika grupper.

För Kungsängens identitet och sammanhållning är det viktigt med
en gemensam mötesplats för alla Kungsängenbor. I planförslaget
framgår att orienterbarheten vid torget ska öka genom att riva de
byggnader som bryter upp torget. Kopplingar och målpunkter ska
skapas och torget ska bli en attraktiv mötesplats som lockar till lek
och aktivitet. Detta tydliggörs i planeringsinriktningar om att
utveckla Kungsängens torg till en attraktiv och livfull mötesplats
med fler lekytor, lokaler och bättre orienterbarhet. Barnen ska ges
större plats i centrala Kungsängen genom fler lekytor, lekfull
formgivning och mer offentlig konst. En överblickbar miljö som är
lätt att orientera sig i, är välskött och har en mångfald av aktiviteter
ger positiva konsekvenser för människors trygghet och en mer
jämlik tillgång till det offentliga rummet.

I planeringsinriktningar för bebyggelseutvecklingen framgår att
förtätningsprojekten ska användas för att stärka kopplingen mellan
Kungsängens olika delar, samt att Kungsängen ska bli en bättre
integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering och fler
kopplingar mellan olika områden. Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Dessa planeringsinriktningar skapar
förutsättningar för en blandning av boende och funktioner samt en
ökad sammanhållning inom Kungsängen.

Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet.

Kulturmiljö
Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Tätorten Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning som vuxit
fram vid järnvägsstationen. Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer
bevarade i centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyggelse
finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och Ekhammars gård
påminner om den jordbruksbygd som centrala Kungsängen en gång
var. I Kungsängen finns begränsat med aktivt brukad
jordbruksmark.

Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav området Görväln ligger direkt söder om
Kungsängen. Riksintresset Görväln består av en 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. Riksintresset utgörs också
av ett herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens
stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-,
1700- och 1800-talen. Dessutom är, som nämnts tidigare, Mälaren
med öar och strandområden av riksintresse där turismens och
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. Det finns flera lokala
kulturmiljöintressen inom tätortsavgränsningen, till exempel Sylta-
Tibble gård och Kungsängens kyrka-Ekhammar. (ÖP 2010)

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätor t
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I plan- och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. En byggnad som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

I samband med arbetet med FÖP:en för Kungsängen har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019b). Figur 14 visar
kulturmiljöer som identifierats i Kungsängen. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda
byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel
i tätortens bebyggelsebestånd.

Figur 14. Schematisk bild över kulturmiljöer identifier ade i Kungsängen
(WSP, 2019b).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna i
begränsad omfattning synliggör och ger förutsättningar för skydd
av kulturvärden. Det finns behov av att tydliggöra vilka riktlinjer
som bör gälla vid exploatering inom eller i anslutning till värdefulla
kulturmiljöer för att bevara och utveckla dessa.
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Planförslaget bedöms inte bidra till hållbarhetskriteriet  Ett utvecklat
samspel mellan landsbygd och tätort  eftersom den begränsade
mängd jordbruksmark som finns inom tätorten i stor utsträckning
tas i anspråk. Kopplingen till landsbygden försvagas därmed.

I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) och/eller som i ÖP 2010
angetts vara av lokalt intresse. Det gäller framför allt
utvecklingsområden i centrala Kungsängen och i viss mån i Tibble.
Ett av utvecklingsområdena berör också en mindre del av
riksintresset Görväln.

De kulturhistoriska värdena är inte utpekade i plankartan och det
saknas också planeringsinriktningar som är inriktade på
tillgängliggörande av dessa. Det vore också önskvärt med tydligare
planeringsinriktningar för bevarande av kulturmiljöer. I den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) ges ett antal råd och
riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och karaktärsområden vid exploatering vilka
kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.

I planförslaget framgår att centrala Kungsängen även
fortsättningsvis ska vara ett myller av höga och låga hus, småhus
och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse samt att byggnader
med högt kulturhistoriskt värde ska värnas. I
planeringsinriktningarna framgår att Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Vidare anges att bebyggelsen ska få följa
landskapets form och karaktär, vilket är positivt för kulturmiljön.

På Stäksön, som inte ingår i kulturmiljöinventeringen, finns lokala
kulturhistoriska värden (herrgårdsmiljön Almare-Stäket), brukad
jordbruksmark, åkerholmar och stenmurar. Inom ramen för det
planarbete som påbörjats för Norra Stäksön behöver frågor rörande
konsekvenser med avseende på kulturmiljön och jordbruksmarken
utredas.
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4.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Arbetsmarknad och när ingsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.

Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.

Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.

I Kungsängen är förvärvsfrekvensen hög (mellan 75–95 %) i många
områden (Upplands-Bro kommun, 2019b)

När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren samt etablerade kurs- och konferensgårdar vilka är
en viktig del av besöksnäringen och ett värdefullt komplement till
företagen i kommunen.

I Kungsängen finns, utöver Kungsängens centrum, en extern
handelsplats i Brunna. Handeln i Kunsängens centrum består till
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal inriktning och
utbudet riktar sig främst till boende i Kungsängens tätort och
närliggande områden. De externa handelsplatserna är de lokala
centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och mer
varierat.

Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna  Goda
förutsättningar att bo och försörja sig  samt  Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas.  Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.

Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser, skolor och
aktivitetsplatser. Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat
underlag för service, och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas.

Goda för utsättningar att bo och försör ja sig

Möjligheter för när ingslivet att växa och utvecklas
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Även funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i
kommunen och ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.

Planförslaget har ett antal planeringsinriktningar gällande
utveckling av Kungsängens stationsområde. Detta för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. En
planeringsinriktning anger till exempel att ytor vid Kungsängens
station ska reserveras för utveckling av kollektivtrafiken och att
bytespunktens funktioner ska prioriteras före andra intressen. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Kungsängen i
högre grad attrahera företag, service och verksamheter och skapa
ett mer varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom
Kungsängen.

Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Kungsängens centrum skapar liv
och rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till
efterfrågad service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos
orten i stort, och kan bidra till att människor söker sig till
kommunen för att bo och arbeta. Utöver att utveckla Kungsängens
centrum pekas även den större handelsplatsen Brunna ut i
planförslaget. Genom att pekat ut områden med olika fokus kan
kommunen få större variation och utbud vilket är positivt utifrån ett
näringslivsperspektiv och därigenom för den kommunala
ekonomin. Däremot finns det begränsade möjligheter för ytterligare
utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.
Inom Brunna pekas ett utvecklingsområde för bostäder ut. Att
anlägga bostäder inom ett annars renodlat verksamhetsområde kan
innebära begränsningar på omgivande näringsliv negativt om

inflyttade i området klagar över till exempel trafik och buller från
verksamhetsområdet. I det fortsatta arbetet är det viktigt för
näringslivet i Brunna att planera och utforma tillkommande
bostäder så de inte utsätts för störningar av närliggande
verksamheter.

Kungsängen har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära
natur, kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till
Mälaren. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas och att
möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver detta lyfts
entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. För de som
besöker Kungsängen för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Kungsängen som plats. För att stärka
Kungsängens identitet i regionen pekas entréer ut där gestaltningen
och orienterbarheten är extra viktig. Genom att utveckla och öka
tillgängligheten till lokala målpunkter samt att stärka entréerna till
Kungsängen kan fler lockas till att besöka och att återvända till
Kungsängen som besöksmål. Detta kan medföra att det lokala
näringslivet blir mer robustare och att servicen kan öka inom olika
delar av Kungsängen. Detta medför positiva konsekvenser för
näringslivet inom Kungsängen.
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Befolkning och bostadsmarknad

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

Bostadsutbudet i Kungsängen är blandat. Villor från olika tider
samsas med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och
höghus med utsikt över Mälaren. Det finns också inslag av äldre
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten.

Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren till följd av ett
stort bostadsbyggande i framför allt Norrboda, och det finns ett
fortsatt högt exploateringstryck i Kungsängen.

Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå hållbarhetskriteriet Goda förutsättningar att bo och
försörja sig.

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning och genom att
”mellanrummen” i tätorten byggs ihop. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Kungsängen.

I planförslaget finns planeringsinriktningar om att värna om
Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer och
arkitektoniska uttryck från olika tider, samt att låta bebyggelsen
följa landskapet och utnyttja Kungsängens närhet till natur och
vatten. Planförslaget bidrar på så sätt till att skapa attraktiva
boendemiljöer, olika typer av bostäder samt att utveckla kvaliteter
som till exempel tätortsnära natur och närhet till Mälaren. En
blandning av bostadsbebyggelse attraherar olika grupper vilket
bidrar till en blandad befolkning i Kungsängen. Sammantaget
bedöms planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.

Samtidigt lyfts det fram i planförslaget att kommunen ska planera
för en utbyggnadstakt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar. I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara
prisrimliga, ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som
uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid
en nedgång på bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo
för fler grupper i samhället. I efterföljande planarbete bör det också
säkerställas att bostäder av olika storlek, typ och upplåtelseform
tillkommer. Detta för att kunna tillfredsställa olika önskemål och
behov.

Goda för utsättningar att bo och försör ja sig
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Kommunalekonomi och robusthet

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Hållbarhetskriterier:

I Kungsängen är samhällsservice och kommunal service (t ex
skolor och förskolor) fokuserade till en södra delen av tätorten samt
till de centrala delarna av Brunna.

Vägstrukturen är till stor del formad efter 1960- och 70-talens
riktlinjer för trafikplanering, med separering av olika trafikslag.
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk och i
princip de enda biltrafikförbindelserna mellan tätortens olika delar.
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god framkomlighet.
Fördröjningarna är försumbara med få undantag. Brunna trafikplats
har köbildning under rusningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt,
men det kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen vid
stationen och framkomligheten kan bli besvärlig vid trafikplatserna.

Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en  Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning  och en  Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna. Föreslaget

utbyggnadsområde på Norra Stäksön utgör dock ett undantag och
bedöms inte vara i linje med hållbarhetskriterierna.

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas.

Planförslagets inriktning på förtätning innebär en relativt
kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan tas
tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt.

I planförslaget framhålls också att ”mellanrummen” i Kungsängen
ska byggas ihop och utbyggnadsområdet Rankhus bidrar till att
knyta ihop tätorten. Nya områden kräver större investeringar genom
ny infrastruktur och förändringar i vägnätet för att knyta ihop
exploateringsområden med befintligt vägnät, men fler kopplingar
ger samtidigt en mer robust infrastruktur. Utbyggnadsområdet på
Norra Stäksön innebär inte samma möjlighet att nyttja befintlig
infrastruktur och skapa kopplingar varför denna del av
planförslaget bedöms vara sämre utifrån kommunalekonomi och
robusthet.

I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 15,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Vidare framgår att antagande av
detaljplaner måste anpassas efter behov och efterfrågan. I

Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur , lokalför sörjning
och service till medbor garna
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planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
utbyggnadstakten ska anpassas utifrån vad som är ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart. Dessa ställningstaganden är
mycket viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och
en kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna.

Det finns ett par områden i Brunna (Tång 1:5 och Viby 19:3) som
avviker från principen om utbyggnadsordning inifrån och ut, dock
ansluter dessa till befintlig bebyggelse och bedöms därför vara av
mindre betydelse för att uppnå hållbarskriteriet om Resurseffektiv
markanvändning och utbyggnadsordning.

Figur 15 Föreslagen utbyggnadsordning Kungsängen
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER

Bedömningsgrunder och förutsättningar
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i
hållbarhetsbedömningar ovan.

Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande,
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.

Figur 16. Illustration över de fyra olika gr upperna av ekosystemtjänster .

Upplands-Bro kommun har under åren 2017–2018 tagit fram en
kartläggning av ekosystemtjänster med syfte att ge en bild på var i
kommunen det finns viktiga ekosystemtjänster idag (Upplands-Bro
kommun, 2019d). Särskilt fokus i kartläggningen har varit på
tätortsområdena Bro och Kungsängen. Kartläggningen är avgränsad

till de ekosystemtjänster som bedömts ha störst påverkan på miljön
i kommunen. Dessa är; klimatreglering, vattenreglering, hälsa och
inspiration samt biologisk mångfald – värdefulla biotoper och
spridningsvägar.

Klimatreglering innebär reglering av temperatur för att undvika och
förebygga hög värme och värmeböljor. Lokal reglering av
temperaturen kan ske genom vattenavdunstning från till exempel
växtbäddar och vattensamlingar eller genom skuggande vegetation.
Satellitsbildsanalys över uppmätta maxtemperaturer visar att
Kungsängen centrum, Kungsängens idrottsplats och Bro centrum är
platser med högre uppmätta temperaturer än många andra platser i
kommunen.

Vattenreglering innebär hantering av dagvatten för fördröjning och
rening i naturen för att undvika översvämning och avlasta
eventuella dagvattensystem. Karta över landskapets förmåga till
flödesreglering, förmåga att ta hand om dagvatten, i aktuella
områden visar att särskilt dålig förmåga till flödesreglering finns
där industriområden är lokaliserade. Även Tibble, Tibbleskogen,
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Korsängen och Kungsängens centrum är särskilt utsatta vid större
mängder vatten. Dessa är områden med hög andel hårdgjorda ytor.

Figur 17. Landskapets förmåga till flödesregler ing där rött innebär dålig
förmåga ner till mörkblått som innebär mycket god förmåga.

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden,
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar,

kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I centrala
Kungsängen finns många centrala gröna rekreationsytor. Dessa har
en god spridning så att de flesta bostadsområden har nära till minst
en grön rekreationsyta. I Bro ligger de större gröna
rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och är inte lika
tillgängliga för alla.

Figur 18. Identifier ade betydelsefulla områden för hälsa och inspiration
markerat med grönt.

Biologisk mångfald innebär en stor variationsrikedom av levande
organismer. Förekomster av varierande arter och varierande
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biotoper gynnar biologisk mångfald och ger höga naturvärden. För
att gynna och möjliggöra att biologisk mångfald består och även
ökar i framtiden är spridningsvägar viktiga. I kommunens
kartläggning syns att förutom befintliga naturreservat hyser även
andra platser som till exempel vattentornsområdet i Kungsängen,
strandområdet vid Tibbleviken, och Finnstaskogen höga eller
påtagliga naturvärden.

Figur 19. Identifierade områden för biologisk mångfald – värdefulla biotoper .

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att
spridningsområden finns i stora delar av tätorterna Kungsängen och
Bro. Spridningsvägar är viktiga för biologisk mångfald då genetisk
variation och arter beroende av flera livsmiljöer gynnas.

Figur 20. Identifier ade viktiga miljöer och spr idningsvägar för ar ter knutna
till ädellöv och våtmarker .
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Konsekvenser
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till ur
olika synpunkter värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och
negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan
på flera olika typer av ekosystemtjänster.

I planförslagen finns planeringsinriktningar om förtätning. I
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I
planförslagen anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslagen pekas områden
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas
i de fall de lokalt riskerar att försvinna.

Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden
riskerar att bli varmare framförallt om naturmark i tätorter tas i
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor
över maxtemperatur för dagens situation i Bro och Kungsängen
visar på högre maxtemperaturer, upp över 30 C, i de mest
tätbebyggda delarna. I planeringsinriktningarna anges att
mikroklimatet ska stärkas och då framförallt i särskilt utsatta

verksamheter som skolor och äldreboenden. Detta genom
bevarande och tillskapande av grönska och skugga. Vidare står det i
planförslagen att ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar även klimatreglerande
och svalkar. Detta är positivt och kan bidra till att motverka
effekterna av värmeböljor.

Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslagen anges att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För
att stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar
som till exempel svackdiken och växtbäddar.

I planförslagen finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas.
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor
som Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de centrala
delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt.

Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är
viktiga på liten lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje
enskilt fall och inom detaljplanering.
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Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och
med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts.
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras
med detta.

6. KUMULATIVA EFFEKTER

Planförslagen för Bro och Kungsängen innefattar omfattande
exploatering med ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men
även genom utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse.
Föreslagen exploatering inom respektive FÖP kan i vissa fall
orsaka kumulativa effekter, dvs att de ger samverkande effekter. I
denna HKB har det bedömts relevant att beskriva de kumulativa
effekterna på naturmiljö, vattenmiljö och riksintresset E18.

6.1. Naturmiljö
Mellan Bro och Kungsängen tätorter finns stora sammanhängande
naturområden. Här ligger bland annat Lejondals naturreservat och
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Utöver detta går Görvälnkilen
mellan Bro och Kungsängen. Vid utbyggnad av både Bro och
Kungsängen riskerar naturområden och Görvälnkilen att naggas i
kanten från olika håll vilket kan leda till fragmentering med
negativa konsekvenser på spridningssamband och biologisk
mångfald som följd. När det gäller ianspråktagande av
naturområden är det framförallt planförslaget för Kungsängen som
föreslår utbyggnad i naturområden som ligger mellan Bro och
Kungsängen (nytt verksamhetsområde, Tång 2:5, samt en ny
vägkoppling mellan Brunna och Kockbacka trafikplats). Båda
planförslagen har planeringsinriktningar om att bevara områden
med naturvärdesklass 1 och 2 samt att grönkompensationsåtgärder
ska vidtas vid byggnation i områden med naturvärdeklass 3 och 4.
Detta kan leda till att den biologiska mångfalden lokalt bevaras och
till och med utvecklas och förstärkas. Detta behöver dock följas upp
i efterföljande planarbete.
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I båda planförslagen nämns vikten om att bibehålla grönkilen vilket
är positivt för den regionala grönstrukturen. I Kungsängen planeras
dock ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen (Tång 2:5)
och en ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats föreslås. I
Bro planeras utveckling i viktiga spridningssamband som idag
delvis pekas ut som svaga. Att skapa ytterligare barriärer inom
Görvänkilen kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. För att inte riskera
att samband inom Görvälnkilen påverkas negativt och ytterligare
försvagas, är det viktigt att i den fortsatta planeringen studera
sambanden samt arbeta med åtgärder för hur samband inom
grönkilen kan stärkas.

6.2. Vattenmiljö
Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska
belastningen av föroreningar.

I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete

med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta
åtgärder i avrinningsområdet.

I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i
Brovikens tillflöden kommer till stånd.

6.3. Riksintresset E18
E18 är av riksintresse för kommunikationer. Utpekande av ett
riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken 3 kap
8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.

I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större
kapacitet när tätorten växer. För Brunna industriområde föreslås en
ny trafikplats eller alternativt en ny anslutning från Kockbacka
trafikplats till Brunna för att utöka kapaciteten till anslutningen till
E18.

När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18
identifierats.
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Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 genom att
vägen påverkar omgivningen med buller, utsläpp till luft och risker
kopplade till farligt gods transporter. För Kungsängen medför också
exploateringen ett behov av att se över kapaciteten vid
trafikplatserna. För bebyggelse som planeras i anslutning till E18
behöver skyddsavstånd och vägens påverkan på omgivningen
beaktas. Kommunen behöver ha en dialog med Trafikverket om hur
kapaciteten vid trafikplatserna ska kunna säkras.

7. HÅLLBARHETSBEDÖMNING
NOLLALTERNATIVET

Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner.
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och
nollalternativet.

7.1. Nollalternativet Bro

7.1.1. Miljömässig hållbarhet
När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen  bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet strategier och
planeringsinriktningar om att förtätning framförallt bör ske i
kollektivtrafikförsörjda lägen. Utveckling av stationsområdet samt
utveckla gång- och cykelstråken är också planeringsinriktningar
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som finns i ÖP 2010 och som därmed inte skiljer sig från
planförslaget.

Även för hållbarhetskriteriet  Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer  bedöms nollalternativet vara något
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.

För hållbarhetskriteriet  Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.

När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald  bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. Utöver detta pekas utbyggnadsområden i närheten av
Mälaren ut i ÖP 2010 (inklusive områden med högsta naturvärden,
klass 1) vilket inte görs i planförslaget. Nollalternativet innebär
därmed ianspråktagande av områden med högsta naturvärde samt i

anslutning till Mälaren. Nollalternativet bedöms därför innebära
större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget.

För hållbarhetskriteriet  Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av
Bro station som planförslaget.

7.1.2. Social hållbarhet
Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och
planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet.
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Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse
för kulturmiljön (Bro) men i nollalternativet är intrånget något
mindre.

Utifrån hållbarhetskriteriet  Ett utvecklat samspel mellan landsbygd
och tätort  bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i
planförslaget.

Även för hållbarhetskriteriet  Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och
i rekreativa miljöer.

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel

definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden
kan ske samtidigt som de förtätas.

7.1.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna  Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och  Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och utvecklar
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.

Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning  och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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7.2. Nollalternativet Kungsängen

7.2.1. Miljömässig hållbarhet
När det gäller hållbarhetskriteriet  Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen  bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. ÖP 2010 har inte heller lika tydlig inriktning på
utveckling av Kungsängens station som planförslaget. Dock finns
det även i nollalternativet strategier och planeringsinriktningar om
att förtätning framförallt bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.

Även för hållbarhetskriteriet  Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer  bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det
i ÖP2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för strategiska
områden för fördröjning av dagvatten och områden att utveckla
som grönområden. Det kan vara svårt att få till större områden som
kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för detaljplan.
Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå kan större
områden hanteras, även redan befintliga utbyggda områden. I
ÖP2010 finns inte heller några planeringsinriktningar gällande
stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.

För hållbarhetskriteriet  Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.

När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald  bedöms nollalternativet i delar vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är kopplat till att det i ÖP 2010 inte
finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. I delar gällande grönstruktur och spridningssamband,
framförallt kopplat till Görvälnkilen, bedöms nollalternativet var
mer hållbart i jämförelse med planförslaget. I ÖP 2010 pekas inte
någon ny väganslutning mellan Brunna och Kockbacka ut och
området vid Tång 2:5 är mindre än i planförslaget. Nollalternativet
innebär därmed inte någon risk att ytterligare försvaga det idag
redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen i detta område.

För hållbarhetskriteriet  Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utbyggnad i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
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biltrafik. ÖP 2010 har dock inte lika tydlig inriktning på utveckling
av Kungsängens station som planförslaget.

7.2.2. Social hållbarhet
Hållbarhetskriteriet  Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet
vara något mindre hållbart eftersom två utvecklingsområden för
bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård)
finns med i nollalternativet men är borttagna ur planförslaget.

I nollalternativet och planförslaget påverkas jordmark av planerade
exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar
rörande  Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort saknas.
Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga
utifrån detta hållbarhetskriterium.

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa  (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna Dalen

och ner mot Mälaren. Nollalternativet ger inte lika goda möjligheter
för människor att röra sig i vardagen och i rekreativa miljöer.

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet)  bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, t ex för
Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet samt att ge
plats för barnen. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit
som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad
förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt
som de förtätas.

7.2.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna  Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och  Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Kungsängen. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i stationsnära lägen och att
bebyggelsen ska få skjuta i höjden samt att tillgänglighet till
pendeltågsstationen för gående och cyklister ska förbättras. I
FÖP:en tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och
service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och boendemiljö i
Kungsängen.
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Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning  och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna  bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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8. SAMLAD BEDÖMNING

I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagens möjligheter
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen
illustreras i en värderos samt en tabell för respektive FÖP.
Värderosen är ett verktyg som används för att översiktligt kunna
utvärdera och illustrera hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag.
I värderosen beskrivs förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett
sämsta tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos.
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är
alternativet/scenariot. I värderosen redovisas både planförslaget
och nollalternativet.

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån
hållbarhetsperspektiv.

8.1. Samlad bedömning Bro
Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.

Bedömningen utvecklas i Tabell 4 Samlad bedömning Bro.
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Figur 21. Värderos för Bro. Blå linje r epresenterar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro

Aspekter och hållbarhetskriter ier
som bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – gr ön marker ing innebär att planför slaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbar t) jämför t med nollalternativet Vit markering
innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att
begränsa utsläpp av växthusgaser.

Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av dagvatten pekas ut och genom
planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera ytor för dagvatten, översvämning och skyfall.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer

Planförslaget bedöms innebära bättre förutsättningar för att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det
angeläget att planeringsinriktningarna följs.

Grönstruktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Planförslaget bedöms vara mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att områden med högre
naturvärden i närheten av Mälaren bevaras som natur, vilket är en positiv förändring jämfört med nollalternativet.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens
störningar och dess påverkan på folkhälsan.

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa

Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Detta beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation. Som exempel kan nämnas att planförslaget pekar ut kopplingar och stärkta rekreativa stråk mellan olika
målpunkter, till exempel ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer och möjligheten för gående och cyklister att röra sig i Bro.

Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner

Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna

Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar
tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar inte heller upp
frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.
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Aspekter och
hållbarhetskriter ier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön marker ing innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit marker ing innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet. Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse för kulturmiljön (Bro) men i
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom justering av tätortsavgränsningen.

Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas

Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Bro.

Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet innefattar utveckling med
blandade typer av bostäder i Bro och att tillgänglighet till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Bro.

Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning

Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. Ett undantag från principen om utbyggnad inifrån och ut utgör Tegelhagen (söderut mot
Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer resurseffektiv.

8.2. Samlad bedömning Kungsängen
Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

För Kungsängen bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna
vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte

finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.

Bedömningen utvecklas i Tabell 5 Samlad bedömning Kungsängen.
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Figur 22. Värderos för Kungsängen. Blå linje r epresenterar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 5. Samlad bedömning Kungsängen

Aspekter och
hållbarhetskriter ier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön marker ing innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit marker ing innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att
begränsa utsläpp av växthusgaser. Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av
dagvatten pekas ut och planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera för dagvatten, översvämning och skyfall.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer

Planförslaget bedöms ge bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget
att planeringsinriktningarna följs.

Grönstruktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet gällande ekosystem och biologisk mångfald. Detta beror främst på planeringsinriktningar om hur ny
bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara
något mindre hållbart än nollalternativet då redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas ytterligare, en ekodukt planeras i området och det
behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet. Utveckling inom Görvälnkilen drar ner den samlade bedömningen av hur hållbart planförslaget är i detta avseende.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens
störningar och dess påverkan på folkhälsan.

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Det beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation, till exempel genom att peka ut kopplingar och stärka rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna
Dalen och ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer.

Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner

Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna

Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom att tydligare planeringsinriktningar har tagits fram för till
exempel Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet och ge plats för barnen. Vid utveckling av Kungsängens IP ska tillskapande av olika typer aktiviteter
göras för att attrahera olika grupper. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar dock inte upp frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen
vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.
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Aspekter och
hållbarhetskriter ier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön marker ing innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit marker ing innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård) är borttagna i planförslaget.

I nollalternativet och planförslaget påverkas jordbruksmark av planerade exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas. Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga utifrån detta hållbarhetskriterium.

Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas

Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Kungsängen. Däremot finns det begränsade
möjligheter för ytterligare utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.

Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig

Planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet har utveckling med blandade typer
av bostäder i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Kungsängen.

Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning

Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.
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8.3. Målkonflikter - hållbarhet
I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.

Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för
service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.

I planförslagen framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i
större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller,
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i
anslutning till befintlig i anspråk påverkar närrekreation och
mikroklimat negativt. Det ställer också högre krav på
dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.

Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att
påverkan dessa värden negativt.

För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga,
sociala och ekonomiska aspekter. För både Bro och Kungsängen

bedöms planförslagen och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.

8.4. Målanalys
Som nämnts inledningsvis har FN:s 193 medlemsländer antagit 17
globala mål som är en ny agenda för global hållbar utveckling.
Utöver dessa har Riksdagen beslutat om 16 nationella
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett
generationsperspektiv samt ett övergripande nationellt folkhälsomål
inklusive 8 övergripande målområden. I detta avsnitt görs en analys
av i vilken riktning de två FÖP:arna påverkar relevanta nationella
mål (miljökvalitetsmål, folkhälsomål). Analysen görs samlat för
båda FÖP:arna.

Som nämnts tidigare täcks de globala mål som är relevanta för
planförslagen in av de nationella miljökvalitetsmålen och
folkhälsomålen. I denna HKB görs därför en bedömning utifrån de
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se
Figur 2.

Miljömålen  Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara
naturlig försurning bedöms påverkas i både positiv och negativ
riktning. Positiv då planförslagen innebär förtätning i goda
kollektivtrafiklägen, utveckling av kollektivtrafiken samt gång- och
cykelvägar vilket underlättar för boende och arbetande att välja
kollektivtrafik samt gång och cykel framför bil. Även tät och
blandad bebyggelse med korta avstånd gör det lättare att välja gång
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och cykel. Detta minskar transportbehovet, underlättar
miljöanpassade och resurssnåla transporter samt ger mindre utsläpp
av växthusgaser. Dock innebär planförslagen en ökad befolkning
och tillkommande bebyggelse vilket medför ökade transporter samt
ökad energianvändning. Kopplat till frisk luft kan förtätning även
innebära att fler människor bor och vistas i centrala områden med
trafikerade vägar där luftkvaliteten är sämre, det vill säga fler
utsätts för luftföroreningar.

Planförslagen bedöms huvudsakligen påverka miljömålen  Giftfri
miljö,  Ingen övergödning och  Levande sjöar och vattendrag i
positiv riktning. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
pekas ut i plankartan och det finns planeringsinriktningar om att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall. Detta
medför goda möjligheter att undvika belastning av föroreningar och
näringsämnen till recipient. Föreslagen bebyggelseutveckling
medför dock högre andel hårdgjorda ytor vilket medför ett större
behov av att rena och fördröja dagvatten. För att skydda recipienten
Mälaren är det därför angeläget att planeringsinriktningarna följs.

Miljömålen  Myllrande våtmarker,  Levande skogar, Ett rikt växt-
och djurliv bedöms påverkas i både positiv och negativ riktning till
följd av planförslagen. Förtätning innebär att större
sammanhängande grönområden i stort kan bevaras vilket är
positivt. Dessutom finns planeringsinriktningar om att spara
områden med naturvärden av klass 1 och 2 och att
grönkompensation ska ske vid ianspråktagande av naturvärden av
klass 3 och 4. Detta ligger i linje med ovan nämnda miljömål. Dock
motverkas målen i viss mån av ianspråktagande av naturmiljöer
samt att svaga samband inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare.

Miljömålet  Ett rikt odlingslandskap bedöms påverkas i negativ
riktning då jordbruksmark tas i anspråk både i Bro och
Kungsängen.

Miljömålet  God bebyggd miljö bedöms påverkas i både positiv och
negativ riktning. Förtätning föreslås ske i stationsnära lägen och
gång och cykelstråk ska utvecklas och förbättras vilket är positivt.
Vidare innebär förtätning möjligheten att bygga vidare på befintlig
fysisk och teknisk infrastruktur vilket är god resurshushållning. I
planförslagen finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur-
och kulturmiljöer och bevarande av naturmiljöer vilket också ligger
i linje med miljömålet liksom planeringsinriktning om att stärka
mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt
utsatta vid höga temperaturer. Förtätning kan även innebära att
miljömålet motverkas genom att fler människor bor och vistas i
centrala områden och utmed trafikleder och därmed utsättas för
buller, luftföroreningar och risker med till exempel farligt gods
transporter.

Folkhälsomålen  Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt
Inkomster och försörjningsmöjligheter bedöms påverkas i positiv
riktning. Planförslagen bedöms ge goda möjligheter för
arbetspendling, utökar antalet arbetstillfällen, skapar förutsättningar
för ett utvecklat och varierat näringsliv och stärker både Bro och
Kungsängen centrum. Detta sammantaget kan gynna
arbetsmarknaden och möjligheten att försörja sig inom kommunen.

Folkhälsomålet  Det tidiga livets villkor bedöms påverkas i positiv
riktning, framförallt i Kungsängen där det pekas på att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen. Generellt ligger god
kollektivtrafikförsörjning, tillgång till park- och naturmark och
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trygga gång- och cykelvägar i linje med målet eftersom en god
miljö för barn säkras under såväl dagtid som fritid.

Planförslagen bedöms påverka folkhälsomålen  Boende och
närmiljö samt Levnadsvanor i positiv riktning. Planförslaget
inriktar sig mot förtätning och levandegörande av både Bro och
Kungsängens centrum, knyta samman olika delar i Bro och
Kungsängen, utveckla mötesplatser och idrottsplatser inom flera
områden för olika grupper (kön, ålder med mera) samt att
tillgängliggöra naturområden och strandnära områden längs
Mälaren. Allt detta ligger sammantaget i linje med ovan nämnda
folkhälsomål.

Folkhälsomålet  Kontroll, inflytande och delaktighet bedöms
påverkas i positiv riktning. Detta bland annat med anledning av att
invånare erbjuds ett större utbud av aktiviteter som är riktat till fler
målgrupper samt att kommunens centrum i både Bro och
Kungsängen förväntas bli mer levande och trygga till följd av
planförslagen. Vidare planeras olika stadsdelar knytas samman och
möjligheter skapas till integration mellan olika befolkningsgrupper,
vilket är positivt för att uppnå delaktighet i samhället i stort och
mellan grupper.

9. OSÄKERHETER,
UPPFÖLJNING OCH
FORTSATT ARBETE

I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.

Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte
att nå hållbar utveckling.

•  Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena
och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet
av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget att
planeringsinriktningarna om dagvattenhantering följs och
att utredningar om åtgärder i Gröna Dalen och Brovikens
tillflöden genomförs.

•  Prioritering av utbyggnadsordningen är viktig för
ekonomisk hållbarhet, för att skapa kopplingar,
resurseffektiv utbyggnad och minska bilberoende. Att
utbyggnad sker enligt föreslagen prioritering är därför en
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viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna
HKB.

•  I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och
säkerställas i efterföljande detaljplaner

•  Kulturmiljövärden är i begränsad utsträckning synliggjorda
i plankartorna, behov av hänsynstagande och skydd av
kulturmiljövärden finns inte heller i planeringsinriktningar.
De kulturmiljöinventeringar som tagits fram parallellt med
de fördjupade översiktsplanerna är därför en viktig
utgångspunkt i fortsatt planarbete.

•  Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och
att områden med högre naturvärden sparas eller
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.

•  Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen eller vid
eventuell ny vägkoppling inom kilen behöver åtgärder
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband. Läge
och utformning på en ekodukt behöver till exempel
studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.

•  I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov.

•  I planförslaget för Kungsängen pekas på att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen, men det är viktigt
att barnperspektivet lyfts i den fortsatta planeringen
även i Bro.



44 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - SN 20/0233-4 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

2020-04-02 s 98

10. REFERENSER

Boverket, 2010.  Plats för trygghet. Inspiration för stadsutveckling.

Boverket, 2007. Bostadsnära natur – inspiration & vägledning.

Naturvatten, 2015.  Vattenplan för Upplands-Bro kommun.

Länsstyrelserna, 2015.  Rekommendationer för lägsta
grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren
– med hänsyn till risken för översvämning.

Länsstyrelserna, 2018.  Rekommendationer för hantering av
översvämning till följd av skyfall
– stöd i fysisk planering.

Länsstyrelsen i Stockholm, 2017.  Broviken SE0110130,
Bevarandeplan för Natura 2000-område.

Malmö stad, 2012.  Stadens rumsliga påverkan på hälsa. Ett
diskussionsunderlag framtaget för Kommissionen för ett socialt
hållbart Malmö.

Norconsult, 2018.  Trafiknätsanalys Kungsängen, 2018-03-29

Region Stockholm, 2019.  Klimatfärdplan 2050 för
Stockholmsregionen, Rapport 2019:02

Stockholms Stad (2015),  Skillnadernas Stockholm – Kommissionen
för ett socialt hållbart, Stockholm 2015

Synlab AB, 2019.  Broviken och dess tillflöden 2018, Upplands-Bro
kommun.

Norconsult, 2016. Bullerkartering Upplands-Bro kommun. 2016-
02-29.

Upplands-Bro kommun, 2018a. VA-plan Upplands-Bro kommun,
2018-06-13.

Upplands-Bro kommun, 2018b.  Utvecklingsprogram för Gröna
Dalen.

Upplands-Bro kommun, 2019a.  Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro
kommun. Vad händer i vägnätet när kommunen växer?  2019-08-29.

Upplands-Bro kommun, 2019b.  Planera för social hållbarhet i
Upplands-Bro kommun. Vad kan det innebära i praktiken?

Upplands-Bro kommun, 2019c.  Boendetäthet och nåbarhet i
Upplands-Bro kommun. En analys av befolkningsmässig expansion
och tillgång till kvaliteter i Bro och Kungsängen.  2019-04-10.

Upplands-Bro kommun, 2019d. Ekosystemtjänster i Upplands-Bro
kommun. 2019-04-10

Upplands-Bro kommun och Codesign, 2019.  Förstudie
Kungsängens IP.  2019-06-19.

Upplands-Bro, 2020. GIS-filer naturvärdesinventering.



44 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - SN 20/0233-4 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

2020-04-02 s 99

WSP, 2019a. Bro Kulturmiljöer. 2019-12-13

WSP, 2019b.  Kungsängen Kulturmiljöer. 2019-12-13

ÅF Infrastructure AB, 2019.  Trafiknätsanalys Bro.

Digitala referenser

Swedgeo, 2019. http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/#

VISS, 2020-01-28. https://viss.lansstyrelsen.se/.

Trafikverket, 2020-04-01 (Trafikverket, 2016).
https://www.trafikverket.se/contentassets/220d828c85e240da80c2a
f75b9df5ed8/bullerkartor-for-
jarnvag/bullerkartor_jarnvag_upplands_bro.pdf



44 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - SN 20/0233-4 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040

M:\1. Uppdrag\2019\M1900100_PT_FÖP HKB steg 2_UpplandsBro\3. Projektredovisning\HKB FÖP Bro och
Kungsängen.docx

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100

2020-04-02 s 100 (100)



44 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - SN 20/0233-4 Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : 20200609 Missiv_FÖP Bro

 

 MISSIV 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum  Vår beteckning 

 9 juni 2020  KS 18/0015 
 

  Till berörda remissinstanser, 
sakägare och andra intresserade 

 
 

 

       Utställningslokaler: 
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.  
- Kungsängens bibliotek, Kulturhuset, Furuhällsplan 1, 
Kungsängen.  
- Biblioteket i Brohuset, Bro Centrum 1, Bro. 

Materialet finns även på kommunens webbplats  
www.upplands-bro.se/tatort. 

Handlingar: 
- Missiv (denna handling). 
- Remiss- och sändlista. 
- Samrådsbeslut KS 2020-05-27 § 68. 
- Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040. 
- Hållbarhetskonsekvensbeskrivning – Fördjupade översiktsplaner för 
Bro och Kungsängen. 
- Planeringsförutsättningar – Fördjupade översiktsplaner för Bro och 
Kungsängen. 

 

   
  

 

Samråd  
av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i  
Upplands-Bro kommun, FÖP Bro 2040 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) 
för Bro i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 68 § sänds 
planförslaget, FÖP Bro 2040, ut för samråd i enlighet med PBL SFS 2010:900. 
Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP 
2010. Varmt välkommen att delta! 

FÖP Bro har särskilt fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. FÖP:en 
zoomar in på tätorterna och ger förslag på hur väg-, gång- och cykelnätet ska 
utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för att 
klara av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar. Vi 
tittar särskilt på hur Bro torg kan fortsätta utvecklas som en trygg och levande plats, 
hur stationsområdet kan utvecklas och hur vi kan göra kommunen lättare och roligare 
för barn att orientera sig i. 

Till planförslaget hör en sammanfattning av planeringsförutsättningar för Bro och 
Kungsängen. Med planförslaget följer också en hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
som utgör en miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt 
bestämmelserna i Miljöbalken.  

Vi vill veta vad du tycker! Vi vill nu fortsätta dialogen med boende och verkande i 
Upplands-Bro kommun, myndigheter och grannkommuner med flera. Planförslaget 
innehåller både övergripande strategier och konkreta förslag som vi gärna vill veta era 
tankar om.  

Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i 
samrådsredogörelsen ska de lämnas skriftligt. Skicka dina synpunkter till  
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen, eller 
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange referens ”Synpunkter FÖP Bro KS 
18/0015”. Det går också bra att ringa oss för ett samtal. Vi behöver era synpunkter 
senast den 25 september 2020.  

Samrådstiden är 9 juni – 25 september 2020. Förslaget finns att se på biblioteken i 
Bro och Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum.  Materialet finns 
även på kommunens webbplats: http://www.upplands-bro.se/tatort.  

Frågor i ärendet besvaras av , översiktsplanerare på 
Samhällsbyggnadskontoret.  

Samhällsbyggnadskontoret 08-581 690 00 
kommunstyrelsen@upplands-bro.se 
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2020-06-09   

 
 

 

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  

Samhällsbyggnadskontoret behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så 
som namn, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan 
behandling är för att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.  

Om du är markägare har vi fått dina uppgifter från Fastighetsregistret. De uppgifter du 
själv lämnar i till exempel yttranden registreras för administration och uppföljning. Vi 
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse eller 
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är 
personuppgiftsbiträden, till exempel plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: 
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen.  
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Socialnämnden 
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Socialnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsordningen. 

Sammanfattning 

Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov av 
revidering uppstår.  

De ändringar som har gjorts finns att hämta i nämndens delegationsordning i , , 
kapitel 5, 17, 21, 24, 31, 36 och kapitel 39. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-06-29 

 Socialnämndens delegationsordning- 2 

Ärendet 

Följande punkter har ändrats eller lagts till: 

 Punkt 5.3..Nytt tillägg gällande upphandling enligt LOV. Rätt att 
godkänna och teckna avtal gällande utförare för LOV (utifrån 
upphandlingsdokument fastställt av socialnämnden) och att avslå 
ansökan gällande LOV, rätt att häva kontrakt med godkänd utförare. 
Delegat socialchef 

 Kapitel 17 punkt 17.1. har Kostnader för föräldraskap tillkommit som 
punkt och samordnare myndighet får delegation för beslut. 

 Kapitel 17 punkt 17.5. utökas delegation till socialsekreterare i 
mottagningen när det gäller beslut att bevilja tillfälligt boende.  

 Bistånd till barn och unga kapitel 21 punkt 21.2. Beslut om stödkontakt 
med socialsekreterare enligt 4 kap 1 § SoL och delegat är 
socialsekreterare. Detta är ett nytt tillägg i delegationen. 

 Vård enligt LVU kapitel 24 punkt 24.3. Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU ska upphöra. Delegat är ordförande 
eller förordnad ledamot. Detta är ett nytt tillägg i delegationen. 

 Punkt 24.26 Ny paragraf i LVU, 31 a §: Ansökan utreseförbud för att 
förhindra att barnet förs ut ur landet eller själv lämnar Sverige med 
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påtaglig risk att ingå barnäktenskap, en äktenskapsliknande förbindelse 
eller könsstympas. Delegat Socialutskottet. 

 Punkt 24.27 Ny paragraf i LVU, 31 c § Utreseförbud upphör, delegat 
socialutskottet.  

 Punkt 31.21  Nytt tillägg att socialchef har delegation att göra 
kompletteringar på yttranden som tidigare lämnats in till 
tillsynsmyndighet. 

 Punkt 36 Lex Sarah. Ansvara för att dokumentera och utreda rapporter 
enligt Lex Sarah. Delegat kvalitetsutvecklare/verksamhetsutvecklare. 
Ett förtydligande av tidigare lydelse.  

 Punkt 39 är tillagd. Delegation gällande ansökan om färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Utredning kan göras av färdtjänstutredare i kundcenter 
eller biståndshandläggare. Beslut om tillstånd för de bägge 
ersättningarna tas av biståndshandläggare. Om beslut ska återtas kan 
biståndshandläggare göra detta om förutsättningar för tillstånd inte 
finns längre. Har det skett överträdelser är det arbetsutskottet som drar 
in tillståndet. 

Barnperspektiv 

En kvalitetsberättelse berättar hur arbetet bedrivs för att på ett så systematiskt 
och fortlöpande sätt som möjligt säkra och utveckla kvaliteten i en verksamhet. 
Detta gynnar de barn och ungdomar som har insatser inom kommunens 
socialtjänst att få en insats som är rättssäker samt utav bra kvalitet. 
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1 Inledning – allmänt om delegation av
beslut

Delegationsordning
I Upplands-Bro kommun har Socialnämndens ansvarsområden fastställts i
reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena bestämmer vilka
typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland
annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i
en kommun ska fattas av Socialnämnden. En sådan hantering skulle leda till
många och väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in
bestämmelser i kommunallagen (2017:725) om möjlighet för Socialnämnden
att delegera beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om
delegering av ärendetyper.

Vilka kan få delegation?
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7
kap. 5 § KL.

Vad kan inte delegeras
Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av
ärenden:

1. Ärenden som avser verksamhetens mål,
inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga
ärenden av principiell natur.

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige
liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot
enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och
som lämnats över till nämnden, eller

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Delegationsbeslut
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av
delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens
namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har
fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet.
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Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras
generellt för en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt
ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett

enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. Ett sådant föregripande bör dock
endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av principiell beskaffenhet.

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen?

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte
delegerat. Det betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet.

Ersättare för delegat
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga
förfall avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis
sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande.

Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den
som vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens
beslutanderätt av delegatens närmsta chef.

I samråd
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har
samrått med aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen.

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden
Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka
till nämnden och i vilken form återrapporteringen ska ske. Alla
delegationsbeslut ska anmälas vid närmast påföljande nämndsammanträde.
Finner delegaten att beslutet kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller
föreligger andra skäl därtill ska beslutet anmälas omgående.

Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala
anslagstavla.

Ren verkställighet
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens
dagliga arbete.

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller
som grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för
självständiga bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Det kan
exempelvis vara tillämpning av taxa som kommunfullmäktige antagit. Beslut
till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta som
delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet.
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar.

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden.
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Överklagan av beslut – allmänt
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut
som överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen
ska lämnas in till nämnden.

1.9.1 Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen, FL.
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt
förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det krävs
också att beslutet har gått honom eller henne emot och att det är ett beslut som
är möjligt att överklaga.

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar
har tagit del av beslutet.

1.9.2 Laglighetsprövning

Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om
kommunen har överskridit sina befogenheter.

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på
kommunens anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut).

Brådskande beslut
I de fall ett ärende är så brådskande att socialnämndens sammanträde inte kan
avvaktas har socialnämndens ordförande rätt att besluta på socialnämndens
vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL. Denna beslutanderätt ska användas
restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till socialnämndens nästkommande
sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var brådskande.

MBL-förhandling eller samråd
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med
personalorganisationerna följs innan beslut fattas.

Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med
personalorganisationerna följs innan beslut fattas.

Kompletterande beslutanderätt
Från den kommunalrättsliga delegationen ska skiljas så kallad kompletterande
beslutanderätt. Ordförande i socialnämnd eller annan utsedd ledamot får t ex
enligt 6 § andra stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU) besluta om omedelbart omhändertagande om nämndens beslut
inte kan avvaktas. Detta är en i förhållande till nämnden parallell beslutande-
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rätt, nämnden har inte frånhänt sig sin beslutanderätt. Regler om
kompletterande beslutanderätt finns även i 11 § tredje stycket LVU
(placeringsbeslut m m), 27 § andra stycket LVU (tillfälligt flyttningsförbud)
samt 43 § LVU (biträde av polismyndighet) och 13 § lagen (1988:870) om
vård av missbrukarei vissa fall (LVM) (omedelbart omhändertagande). När
enskild ledamot eller tjänsteman ska besluta enligt kompletterande
beslutanderätt ska beslut fattas av den först namngivna personen vid respektive
bestämmelse. Är denna beslutsfattare inte tillgänglig tas beslut i nedåtstigande
ordning.

Delegeringsförbud
Inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg finns ärendetyper där
delegationsförbud gäller enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av unga samt
lagen om vård av missbrukare. I vissa ärenden kan beslut endast delegeras till
ordförande eller ledamot av nämnd.

2 Angående socialnämndens
delegationsordning

Delegationer
Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper
som tas upp i denna delegationsordning. Delegat är det organ eller den
befattningshavare som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor
som uppställs vid respektive ärendegrupp.

Förkortningar definieras i avsnitt 3.

Förordnande av ersättare
När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår
delegationen på ersättaren.

Jäv

2.3.1 Socialchef

Är socialchefen jävig övertar Socialnämndens ordförande delegationerna.

2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer

Är avdelningschef jävig övertar socialchef delegationerna.

Är enhetschef jävig övertar avdelningschef över delegationerna.

2.3.3 Övriga anställda

Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd
inom respektive avdelning inom socialkontoret.
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2.3.4 Socialnämndens ordförande

Är Socialnämndens ordförande jävig övertar socialnämndens vice ordförande
delegationerna till ordföranden. Är även socialnämndens vice ordförande jävig
övertar socialchef delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande
beslut i enlighet med 6 kap 39 § KL.

Laga förfall
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om
inte ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av
sjukdom, semester, eller annan giltig frånvaro från anställning eller uppdraget.



45 Socialnämndens delegationsordning - SN 20/0154-3 Socialnämndens delegationsordning : Delegation 2020-09-01

Socialnämndens delegationsordning  

 

9 
 

  

3 Förkortningar 
 

 
AB Allmänna bestämmelser 

AL Arkivlagen 

AML Arbetsmiljölagen 

BrB Brottsbalken 

BoU Barn och ungdomsenheten 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen 

IFO Individ och familjeomsorgen 

KL Kommunallagen 

KV Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd 

LAS Lagen om anställningsskydd 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

OSL Offentlighet och sekretesslagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SOL Socialtjänstlagen 

Vux Vuxenenheten 

ÄB Ärvdabalken 
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4 Delegationsordning

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Beslut i brådskande ärenden
1.1. Beslut i brådskande

ärenden i de fall nämndens
beslut inte kan avvaktas
Anmärkning:
Beslutanderätten gäller ej
beslut som omfattas av
bestämmelserna i 10 kap.
4 och 5 §§ SoL samt 6 kap
38 § KL.

6 kap. 39 §
KL

Ordförande

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Offentlighets- och sekretesslagen
2.1. Beslut om avslag/delavslag

på begäran om utlämnande
av allmän handling till
enskild eller annan
myndighet samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande
till enskild

2 kap. 14 §
TF

6 kap 3, 7
och
10 kap
4,13–

14 §§ OSL

Socialchef

2.2. Beslut om bifall på begäran
om utlämnande av
sekretessbelagd uppgift i
allmän handling till enskild
eller annan myndighet

10 kap. 28
§ OSL

Enhetschef

2.3. Beslut att lämna ut
uppgifter ur personregister
till statliga myndigheter i
forskningssyfte

12 kap. 6 §
SoL

Arbetsutskottet



45 Socialnämndens delegationsordning - SN 20/0154-3 Socialnämndens delegationsordning : Delegation 2020-09-01

Socialnämndens delegationsordning

11

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Anskaffning av varor och tjänster - avrop
3.1. Anskaffning av varor och

tjänster för verksamhetens
behov

-Inom beloppsgränsen upp
till fem prisbasbelopp

-Inom beloppsgränsen tre
prisbasbelopp

-Inom beloppsgränsen ett
prisbasbelopp

Anmärkning: I enlighet
med kommunens
upphandlingspolicy

LOU

Socialchef

Avdelningschef

Enhetschef

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Anskaffning av varor och tjänster - direktupphandling
4.1. Anskaffning av varor och

tjänster för verksamhetens
behov

-Inom beloppsgränsen upp till
fem prisbasbelopp

-Inom beloppsgränsen tre
prisbasbelopp

-Inom beloppsgränsen ett
prisbasbelopp

Anmärkning: I enlighet med
kommunens upphandlingspolicy

LOU

Socialchef

Avdelningschef

Enhetschef
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Upphandling
5.1. Upphandling enligt LOU

Upphandling inom
nämndens
verksamhetsområde till ett
beräknat kontraktsvärde
upp ti ll 5 miljoner kronor.

Beslut att inleda
upphandling med ramar
och förutsättningar

Beslut om att avbryta
upphandling

Beslut om tilldelning och
ingående av avtal

Anmärkning: I enlighet
med kommunens
upphandlingspolicy

Socialchef

Socialchef

Socialchef

5.2. Beslut om deltagande i
samordnade upphandlingar
samt godkännande av
förfrågningsunderlag och
tecknade ramavtal

LOU Socialchef

5.3. Rätt att godkänna och
teckna avtal gällande
utförare för LOV (utifrån
upphandlingsdokument
fastställt av
socialnämnden)

8 kap. § 1-3
LOV

Socialchef

5.4. Rätt att avslå ansökan
gällande LOV

8 § 1 LOV Socialchef
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5.5. Rätt att häva kontrakt med
godkänd utförare

7 kap. § 1
LOV

Socialchef

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Arkivansvar
6.1. Utse arkivansvarig och

fastställa arkivorganisation
Arkivlagen Socialchef

6.2. Arkivansvar

-central administration

-centralarkiv på myndighet
och beställaravdelning

-enheterna

§§ 4, 5 och
6 arkivlagen Avdelningschef KVS

Enhetschef, BoU och
Vux

Enhetschef

6.3. Besluta om
dokumenthanteringsplan

Socialchef

6.4. Besluta om gallring och
bevarande av handlingar
som inte omfattas av
dokumenthanteringsplanen

Socialchef
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Ärende-
grupp nr

Ärendegrupp

Lagrum Delegat (lägsta)

Dataskyddsförordningen
7.1. Om begäranden från en

registrerad är uppenbart
ogrundade eller orimliga,
får den
personuppgiftsansvarige
antingen

a) Ta ut en rimlig
avgift som täcker de
administrativa
kostnaderna för att
tillhandahålla den
information eller
vidta den åtgärd om
begärts eller

b) Vägra tillmötesgå
begäran

Artikel 12
punkt 5

Enhetschef

7.2. Den registrerade ska ha
rätt att av den
personuppgiftsansvarige få
bekräftelse på huruvida
personuppgifter som rör
honom eller henne håller
på att behandlas och i så
fall få tillgång till de
personuppgifterna

Artikel 15 Enhetschef

7.3. Den registrerade ska ha
rätt att av den
personuppgiftsansvarige
utan onödigt dröjsmål få
felaktiga personuppgifter
som rör honom eller henne
rättade. Med beaktande av
ändamålet med
behandlingen, ska den
registrerade ha rätt att
kompletteraofullständiga
person-uppgifter, bland
annat genom att
tillhandahålla ett
kompletterande utlåtande.

Artikel 16 Enhetschef
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7.4.  Den registrerade ska ha 
rätt att av den 
personuppgiftsansvarige 
utan onödigt dröjsmål få 
sina personuppgifter 
raderade och den 
personuppgiftsansvarige 
ska vara skyldig att utan 
onödigt dröjsmål radera 
personuppgifter. 

Artikel 17 Enhetschef 

7.5.  Den registrerade ska ha 
rätt att av den 
personuppgiftsansvarige 
kräva att behandlingen 
begränsas 

Artikel 18 Enhetschef 

7.6.  Den 
personuppgiftsansvarige 
ska underrätta varje 
mottagare till vilken 
personuppgifterna har 
lämnats ut om eventuella 
rättelser eller radering av 
personuppgifter eller 
begränsningar av 
behandling som skett i 
enlighet med artiklarna 16, 
17.1 och 18, om inte detta 
visar sig vara omöjligt 
eller medföra 
oproportionell 
ansträngning. Den 
personuppgiftsansvarige 
ska informera den 
registrerade om dessa 
mottagare på den 
registrerades begäran. 

Artikel 19 Enhetschef 

7.7.  Den registrerade ska ha 
rätt att få ut de 
personuppgifter som rör 
honom eller henne och 
som han eller hon har 
tillhandahållit den 
personuppgiftsansvarige i 
ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart 

Artikel 20 Enhetschef 
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format och ha rätt att 
överföra dessa uppgifter 
till en annan 
personuppgiftsansvarig 
utan att den 
personuppgiftsansvarige 
som tillhandahållits 
personuppgifterna hindrar 
detta 

7.8.  Den registrerade ska, av 
skäl som hänför sig till 
hans eller hennes specifika 
situation, ha rätt att när 
som helst göra 
invändningar mot 
behandling av 
personuppgifter avseende 
honom eller henne som 
grundar sig på artikel 6.1 e 
eller f, inbegripet 
profilering som grundar 
sig på dessa bestämmelser 

Artikel 21 Enhetschef 

7.9.  Om en behandling ska 
genomföras på en 
personuppgiftsansvarigs 
vägnar ska den 
personuppgiftsansvarige 
endast anlita 
personuppgiftsbiträden 
som ger tillräckliga 
garantier om att genomföra 
lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder på 
ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning 
och säkerställer att den 
registrerades rättigheter 
skyddas. 

Artikel 28 Socialchef 

7.10.  Den 
personuppgiftsansvarige 
ska utnämna ett 
dataskyddsombud 

Artikel 37 Socialchef 

7.11.  Ingå personuppgiftsavtal  Socialchef 
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Arbetsmiljölagen
En skriftlig delegation ska undertecknas

8.1. Ansvar för arbetsmiljö och
internkontroll

-övergripande
förvaltningsnivå

-övergripande enhetsnivå

-inom en enhet

AML

Socialchef

Avdelningschef

Enhetschef,
enhetsledare,
samordnare
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Personalärenden
9.1. Beslut att anställa

personal

- Avdelningschef

- Enhetschefer

- Övrig personal vid
enheten

- Personliga assistenter

- Anställning av personal
med arbetsmarknadsstöd

AB, 2 kap. 4§
Mom.1
grunderna för
lagen om
anställningsskydd

Mom.2
Provanställning
sammanlagt
högst 6
kalendermånader
om det föreligger
ett prövobehov

Socialchef

Avdelningschef

Enhetschef

Enhetschef och
enhetsledare

Enhetschef

9.2. Beslut att begära intyg
om arbetsförmåga och
hälsoundersökningar

AB § 3 Enhetschef

9.3. Beslut om entledigande

-från arbetstagaren

Anmärkning:

I samråd med
personalstaben

AB § 33 Enhetschef

9.4. Besked om att
tidsbegränsad anställning
upphör

AB § 4, LAS §
15

Enhetschef

9.5. Beslut om ledigheter
utöver lag och avtal

AB § 25 Mom. 6
ledighet om det
är förenligt med
verksamhetens
krav utöver de
fall om regleras i
lag

Enhetschef

9.6. Beslut om avstängning
med eller utan
löneförmåner

AB § 10 Socialchef
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Kurser och konferenser
10.1. Beslut om deltagande i kurser

och konferenser för
förtroendevalda

Anmärkning: Ordförande då
beslut i arbetsutskott inte kan
avvaktas

Arbetsutskott

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Beslutsattester och kontoansvariga
11.1. Beslut att utse beslutsattestanter

och kontoansvariga
Socialchef

-förseelser m.m.

-medicinska skäl

Mom. 1-3, 7
mom 4-7

9.7. Beslut om skriftlig
varning

AB § 11 Enhetschef

9.8. Uppsägning p.g.a
arbetsbrist

LAS § 7 Socialchef

9.9. Uppsägning p.g.a.
personliga skäl

LAS § 7 Socialchef

9.10. Beslut om avsked LAS § 18 Socialchef
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Teckna avtal
12.1. Teckna hyreskontrakt avseende

lokaler
Socialchef

12.2. Uppsägning av hyreskontrakt
avseende lokaler

Socialchef

12.3. Teckna avtal vid placering för
barn och vuxna

Enhetschef

12.4. Teckna 1: a handskontrakt om
förhyrning av lägenhet för
andrahandsupplåtelse samt
uppsägning av sådant kontrakt

Boendesamordnare

12.5. Teckna kontrakt om
andrahandsuthyrning samt
uppsägning av sådant kontrakt

Boendesamordnare

12.6. Häva avtal Delegat som haft rätt
att teckna avtal

12.7. Teckna och säga upp licensavtal,
samverkansavtal och därmed
jämförliga avtal

Upp till prisbasbelopp

Över prisbasbelopp

Enhetschef
myndighet

Socialchef
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Ansökan om medel
14.1. Beslut om ansökan av

statsbidrag
Socialchef

14.2. Beslut om ansökan av
projektmedel

Socialchef

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Representation
13.1. Beslut om representation

Anmärkning: Avser ej förtäring
vid konferenser, möten,
studiebesök m.m. vilket ingår i
ordinarie budgetansvar

Socialchef
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Utredning, uppföljning och avslut av insats
15.1. Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1

§ SoL
Socialsekreterare,
Biståndshandläggare

15.2. Beslut om att utredning inte
skall inledas

11 kap 2
§ SoL

Samordnare
Myndighet

15.3. Förläning av utredningstiden
för viss tid avseende underårig
om utredningstiden överstiger
4 månader

11kap. 2
§ SoL

Socialchef

15.4. Beslut om att utredning inte
ska föranleda åtgärd

11 kap. 1
§ SoL

Samordnare
Myndighet

15.5. Beslut om uppföljning efter
avslutad utredning av ett barns
behov av stöd eller skydd, där
utredningen avslutats utan
beslut om insats.
Anmärkning: Ska ske inom 2
månader från att utredningen
avslutades

11 kap
4a § SoL

Samordnare
Myndighet

15.6. Beslut om uppföljning av ett
barns situation efter det att en
placering i ett familjehem eller
HVB-hem avslutats.
Anmärkning: Ska ske inom 2
månader från att placeringen
avslutades.

11 kap.
4b SoL

Samordnare
Myndighet

15.7. Beslut om att avsluta
insats enligt 4 kap. 1 §
SoL

-vid oenighet

4 kap. 1
§ SoL

Socialsekreterare,
Biståndshandläggare

Enhetschef myndighet

15.8. Beslut om att avsluta
placeringsinsats för barn
och unga enligt 4 kap. 1 §
SOL
- Vid oenighet

Samordnare
Myndighet

Enhetschef
myndighet
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15.9. Om den enskilde är bosatt
i en annan kommun än
vistelsekommunen,
ansvarar
bostätningskommunen för
det stöd och den hjälp som
den enskilde behöver.
Vistelsekommunen är
skyldig att på begäran
bistå med utredning samt
att verkställa
bosättningskommunens
beslut.

2 a kap.

3, 6 §§
SOL

Biståndshandläggare

15.10. Beslut om bistånd med
anledning av ansökan från
person bosatt i annan
kommun

2 a kap.
8, 9

§§ SoL

Enhetschef Myndighet

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Överflyttning av ärende
16.1. Beslut i fråga om

mottagande/överflyttning av
ärende från/till annan kommun

2a kap
10§ SoL

Enhetschef,
Myndighet

16.2. Beslut om att ansöka hos
Inspektionen för vård och
omsorg om överflyttning av
ärende samt yttrande till
Inspektionen för vård och
omsorg i ärende om
överflyttning.

Anmärkning: Avser även
ärenden enligt LVU och LVM.

2a kap
11§ SoL

Enhetschef,
Myndighet
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Ekonomiskt bistånd
17.1. Beslut om ekonomiskt bistånd

för försörjning och livsföring i
övrigt

-Försörjningsstöd

-Tandvårdskostnad enligt
riktlinjer (upp till 25% av
basbeloppet totalt under 12
månader)

Tandvård utöver riktlinjer
(över 25% av basbeloppet
totalt under 12 månader)

-Fickpengar

-Begravningskostnader enligt
riktlinjer

- Begravningskostnader utöver
riktlinjer

-Hemutrustning enligt riktlinjer

-Hemutrustning utöver
riktlinjer

-Spädbarnsutrustning

-Resor enligt riktlinjer

- Resor utöver riktlinjer

4 kap. 1
§ SoL

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Samordnare
myndighet

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Samordnare
myndighet

Socialsekreterare

Samordnare
myndighet

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Samordnare
myndighet
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 -Flyttkostnader enligt 
riktlinjerna 

-Flyttkostnader utöver 
riktlinjerna 

- Kostnad för erkänt 
föräldraskap 

-Bilkostnader och 
magasineringskostnader enligt 
riktlinjerna 

-Övriga kostnader upp till 15% 
av basbeloppet 

-Övriga kostnader över 15% av 
basbeloppet 

 Socialsekreterare 

 

Samordnare 
myndighet 

Samordnare 
myndighet 

 

Socialsekreterare 

 

Socialsekreterare 

 

Samordnare 
myndighet 

17.2.  Beslut om ekonomiskt bistånd 
då den enskilde deltar i av 
nämnden anvisad praktik eller 
kompetenshöjande verksamhet 

4 kap. 4 
§ SoL 

Socialsekreterare 

17.3.  Beslut om avslag eller 
nedsättning på ekonomiskt 
bistånd om den enskilde utan 
godtagbart skäl avböjer att 
delta i praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet 
som anvisats enligt 4 § 

4 kap. 5 
§ SoL 

Socialsekreterare 

17.4.  Beslut i ärenden om 
ekonomiskt bistånd utöver 
riktlinjer. Jmf. 17.1 

4 kap. 1 
§ SoL 

Arbetsutskott 

17.5.  Beslut om ekonomiskt bistånd 
till tillfälligt boende 
exempelvis kvinnojour eller 
vandrarhem 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 
mottagningen 

Samordnare 
myndighet 
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17.6. Beslut om akut boende på
kvinnojour till
nästkommande vardag.
Anmärkning:
Delegationen gäller under
socialjouren nordvästs
öppettider då
socialtjänsten i Upplands
Bro kommun har stängt.

Delegationen gäller för akuta
beslut då socialsekreterare på
socialjour nordväst bedömt att
det inte är möjligt att avvakta
till nästkommande vardag

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare vid
socialjouren

17.7. Beslut om ekonomiskt
bistånd i brådskande ärenden
som ej kan avvakta AU:s
beslut t.ex. gällande
hyresskuld utöver
skyldigheten enligt 4 kap. 1
§ SoL. Anmärkning: Enligt
riktlinjer. Högst 70 % av
basbeloppet totalt per hushåll
under 12 månader.

– i övriga fall

4 kap. 2
§ SoL Enhetschef,

Myndighet

Arbetsutskott

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Egna medel
18.1. Beslut om bistånd i form av

förmedling av egna medel
4 kap. 1
§ SoL

Samordnare
Myndighet
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Bistånd till vuxna
19.1. Beslut om bistånd i form av

kontaktperson
4 kap. 1
§ SoL

Samordnare
Myndighet

19.2. Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson

Socialsekreterare

19.3. Beslut om bistånd i form av
social bostad eller plats i
jourlägenhet.

Anmärkning: Fördelning av
bostäder till respektive enhet
sker i enlighet med gällande
rutiner för sociala bostäder.

4 kap.
1 § SoL

4 kap. 2
§ SoL

Enhetschef
Myndighet

19.4. Beslut om bistånd i form av
arbetsträning och sysselsättning

4 kap. 1
§ SoL

Socialsekreterare

19.5. Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser

-inom kommunens
verksamhet

-hos annan huvudman under
högst fyra (4) månader

- hos annan huvudman längre
än fyra (4) månader

4 kap. 1
§ SoL

Socialsekreterare
myndighet

Samordnare
myndighet

Enhetschef,
Myndighet

19.6. Beslut om bistånd åt vuxna i
form av vård
(placering/omplacering) i
hem för vård eller boende
eller i familjehem

– under högst två månader

– under längre tid än två
månader

– vid oenighet

4 kap 1
§ SoL

Enhetschef,
Myndighet

Arbetsutskott

Enhetschef Myndighet
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Dödsbo
20.1. Dödsboanmälan

Anmärkning: Skatteverket
skall underrättas om vem som
är delegat.

20 kap. 8 a
§ ÄB

Administrativ
assistent

20.2. Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 §
begravnings-
lagen

Socialsekreterare

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Bistånd till barn och unga
21.1. Beslut om bistånd i form

av kontaktperson/familj
4 kap. 1 §
SoL

Samordnare
Myndighet

21.2. Beslut om stödkontakt med
socialsekreterare

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

21.3. Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson/familj

Socialsekreterare

21.4. Beslut om bistånd i form
av kvalificerad
kontaktperson
- Hos annan huvudman

under högst fyra (4)
månader

- Hos annan huvudman
längre än fyra (4)
månader

4 kap. 1
SoL

Enhetschef
Myndighet

Enhetschef
Myndighet

Arbetsutskottet

21.5. Beslut om bistånd i form
av öppenvårdsinsatser
Inom kommunens
verksamhet
Hos annan huvudman
under högst fyra (4)
månader
Hos annan huvudman
längre än fyra (4) månader

Samordnare
Myndighet

Enhetschef
Myndighet
Arbetsutskott
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21.6.  Beslut om bistånd åt barn och 
ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i 
stödboende, familjehem eller 
hem för vård eller boende 

 

– avseende boende för 
ensamkommande i egen regi 

 

Beslut om bistånd åt barn och 
ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i 
stödboende, familjehem, eller 
hem för vård eller boende i 
avvaktan på beslut av 
arbetsutskottet Anmärkning: 
Högst två månader. 

4 kap. 1 § 
SoL 

Arbetsutskott 

 

 

 

 

Enhetschef 
Myndighet 

 

Enhetschef 
Myndighet 

21.7.  Beslut om akut placering av 
en underårig person till 
nästkommande vardag 
Anmärkning Delegationen 
gäller under socialjouren 
nordvästs öppettider då 
socialtjänsten i Upplands Bro 
kommun har stängt. 
Delegationen gäller för akuta 
beslut då socialsekreterare på 
socialjour nordväst bedömt 
att det inte är möjligt att 
avvakta till näst kommande 
vardag. 

4 kap. 1 § 
SoL 

Socialsekreterare vid 
socialjouren 

21.8.  Bevilja öppna insatser för 
barn som har fyllt 15 år utan 
vårdnadshavares samtycke 
om det är lämpligt och barnet 
begär det. 

3 kap. 6 a 
§ SoL 

Enhetschef 
Myndighet 

21.9.  Beslut avseende 
kostnader för 
ensamkommande barn i 
den egna kommunen på 
kommunens boende 

  Omkostnader enligt rutin 

4 kap. 1 § 
SoL 

Föreståndare/sam- 
ordnare på boendet 

21.10.  Medgivande att 
underårig tas emot för 

6 kap. 6 § 
SoL 

Arbetsutskott 
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stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem 
som inte tillhör någon 
av hans föräldrar eller 
annan vårdnadshavare. 
Anmärkning: Ett beslut 
om att bereda en 
underårig vård i ett visst 
familjehem är att 
betrakta som ett 
medgivande enligt 6 
kap. 6 §. Utredning av 
familjehem ska alltid 
ske. 

21.11.  Beslut om särskild kostnad 
under placering i 
familjehem eller hem för 
vård eller boende 
stödboende Anmärkning: 
Högst 10 % av 
basbeloppet totalt per barn 
under 12 månader. 
Högst 20 % av 
basbloppet totalt per 
barn under 12 månader. 
 
-I övriga fall 
 

 -beslut om ersättning för 
resekostnad     i samband 
med LSS insats 
 
 -enligt riksnorm vid 
stödboende 
 

4 kap. 1 § 
SoL 

 
 

 
 
 
Socialsekreterare 

  
Enhetschef            
Myndighet 
 
 
 
 
Arbetsutskott 
 
 
Biståndshandläggare 
 
 
Samordnare 
Myndighet 

 

21.12.  Övervägande om vård i 
annat hem än det egna 
fortfarande behövs. 
Anmärkning: Övervägande 
är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 
6:e månad är skyldig att 
överväga om vård enligt 
socialtjänstlagen fortfarande 

6 kap. 8 § 
SoL 

Arbetsutskottet 
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behövs.

21.13. Godkännande att en
utländsk myndighet
placerar barn i Sverige

6 kap. 11
a SoL

Arbetsutskottet

21.14. Beslut att placera ett barn i
ett annat land

6 kap. 11
b SoL

Arbetsutskottet

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Föräldrabalken
22.1. Anmälan till tingsrätten om en

förälder vid utövandet av
vårdnaden om ett barn gör sig
skyldig till
missbruk eller försummelse
eller I övrigt brister i omsorgen
och har behov av ändring i
vårdnaden.

6 kap 7 §
FB

Socialnämnden

22.2. Anmälan till tingsrätten om
ett barn stadigvarande vårdats
och fostrats i ett annat enskilt
hem än föräldrahemmet och
det är uppenbart att det är bäst
för barnet att det rådande
förhållandet får bestå och att
vårdnaden flyttas

6 kap 8 §
FB

Socialnämnden

22.3. Anmälan till tingsrätten om
att en vårdnadshavare är
varaktigt förhindrad att utöva
vårdnaden och det finns
behov av särskild förordnad
vårdnadshavare

6 kap 8 a §
FB

Socialnämnden

22.4. Anmälan till tingsrätten om
båda föräldrarna dör och det
finns behov av särskild
förordnad vårdnadshavare

6 kap 9 §
FB

Socialnämnden

22.5. Anmälan till tingsrätten om
ett barn som står under
vårdnad av särskild förordnad
vårdnadshavare och
föräldrarna vill att vårdnaden
överflyttas till dem

6 kap 10 §
FB

Socialnämnden
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22.6. Besluta att vidta åtgärder utan
den andra vårdnadshavarens
samtycke

6 kap 13 a
§ FB

Arbetsutskott

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Ärendetyp Delegat (lägsta)

Vård enligt LVM
23.1. Beslut om att inleda utredning

om skäl för tvångsvård
7 § LVM Enhetschef

Myndighet
23.2. Beslut om att utredning inte

skall inledas eller att påbörjad
utredning skall läggas ned
alternativt övergå i en
utredning enligt 11 kap. 1 §
SoL.

7 § LVM Enhetschef
Myndighet

23.3. Beslut om
läkarundersökning samt utse
läkare för undersökningen.
Anmärkning: Beslut om
läkarundersökning skall fattas
om sådan inte är uppenbart
obehövlig.

9 § LVM Samordnare
Myndighet

23.4. Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätt om vård
enligt LVM

11 §
LVM

Arbetsutskott

23.5. Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

13 §
LVM

Arbetsutskott

23.6. Beslut om att begära
polishandräckning för att
föra en missbrukare till
läkarundersökning

45 § 1.
LVM

Samordnare
Myndighet

23.7. Beslut om att begära
polishandräckning för
inställelse vid vårdinstitution

45 § 2.
LVM

Samordnare
Myndighet
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Vård enligt LVU
24.1. Beslut om ansökan hos

förvaltningsrätt om vård enligt
LVU

4 § LVU Arbetsutskott

24.2. Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år

6 § 1 st.
LVU

Ordförande/förordnad
ledamot

24.3. Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 6 §
LVU ska upphöra

9 § 3 st
LVU

Ordförande
/förordnad ledamot

24.4. Beslut om hur vården skall
ordnas och var den unge skall
vistas under vårdtiden

11 § 1 st.
LVU

Arbetsutskott

24.5. Beslut om att den unge får
vistas i sitt eget hem under
vårdtiden.
Anmärkning: Vården måste
inledas utanför hemmet

11 § 2 st.
LVU

Arbetsutskott

24.6. Beslut rörande den unges
personliga förhållanden i
den mån beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1 och 2 st.
LVU Anmärkning: T.ex.
kortare vistelse utom
familjehemmet eller hemmet
för vård eller boende.

11 § 4 st.
LVU

Socialsekreterare

24.7. Övervägande om vård med
stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs

13 § 1 st.
LVU

Arbetsutskott

24.8. Prövning av om vård med stöd
av 3 § LVU skall upphöra

13 § 1
och 2 st.
LVU

Arbetsutskott

24.9. Övervägande om det finns skäl
att ansöka om överflyttning av
vårdnaden enligt 6 kap. 8 §
föräldrabalken

13 § 3 st.
LVU

Arbetsutskott

24.10. Beslut om hur rätt till
umgänge med den unge skall
utövas

– när överenskommelse inte
kan nås med vårdnadshavare

14 § 2 st.
1. LVU

Socialnämnd
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eller förälder med dom eller 
avtal om umgänge 
Anmärkning: Vid beslut ska 
det framgå att övervägande av 
beslutet kommer att göras i 
arbetsutskott 

24.11.  Beslut om hur rätt till 
umgänge med den unge skall 
utövas 
– när överenskommelse inte 
kan nås med vårdnadshavare 
eller förälder med dom eller 
avtal om umgänge och i 
avvaktan på socialnämndens 
beslut Anmärkning: Se HFD 
2016 ref 74 

14 § 2 
st. 1. 
LVU 
6 kap. 39 
§ KL 

Ordförande 

24.12.  Beslut om att den unges 
vistelseort inte skall röjas för 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 
Anmärkning: Vid beslut ska 
det framgå att övervägande 
av beslutet kommer att göras 
i arbetsutskott 

14 § 2 
st. 2. 
LVU 

Socialnämnd 

24.13.  Beslut om att den unges 
vistelseort inte skall röjas för 
föräldern eller 
vårdnadshavaren i avvaktan 
på socialnämndens beslut 
Anmärkning: Se HFD 2016 
ref 74. 

14 § 2 
st. 2. 
LVU 
6 kap. 
39 § 
KL 

Ordförande 

24.14.  Övervägande om beslut om 
umgänge eller hemlighållande 
av vistelseort enligt 14 § 2 st. 
punkt 1 och 2 fortfarande 
behövs Anmärkning: 
Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 
tredje månad är skyldig att 
överväga om ett beslut om 
umgänge eller hemlighållande 
av vistelseort fortfarande 
behövs. 

14 § 3 
st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.15.  Beslut om att vården skall 
upphöra 

21 § 1 
st. 
LVU 

Arbetsutskott 
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24.16.  Beslut om regelbunden kontakt 
med särskilt utsedd 
kontaktperson eller behandling i 
öppna former 

22 § 1 
st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.17.  Prövning av om beslut om 
förebyggande insats skall 
upphöra att gälla. Anmärkning: 
Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 6:e 
månad skall pröva om insatsen 
fortfarande behövs. 

22 § 3 
st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.18.  Beslut om att förebyggande 
insats enligt 22 § 1 st. LVU 
skall upphöra 

22 § 3 
st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.19.  Ansökan hos förvaltningsrätten 
om flyttningsförbud 
Anmärkning: Jfr 25 § LVU 

24 § 
LVU 

Arbetsutskott 

24.20.  Övervägande om 
flyttningsförbud fortfarande 
behövs Anmärkning: 
Övervägande var tredje månad 
om flyttningsförbudet 
fortfarande behövs. 

26 § 1 
st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.21.  Beslut om att flyttningsförbud 
skall upphöra 

26 § 2 
st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.22.  Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § 1 
st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.23.  Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § 
LVU skall upphöra 

30 § 2 
st. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.24.  Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § 
LVU skall upphöra när 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

30 § 2 
st. 
LVU 

Ordförande 

24.25.  Beslut om den unges umgänge 
med förälder eller andra 
vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås 

31 § 
LVU 

Arbetsutskott 

24.26.  Ansökan utreseförbud för att 
förhindra att barnet förs ut ur 
landet eller själv lämnar Sverige 
med påtaglig risk att ingå 
barnäktenskap, en 
äktenskapsliknande förbindelse 

31 a § Arbetsutskottet 
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eller könsstympas. 

24.27.  Utreseförbud upphör 31 c § Arbetsutskottet 

24.28.  Tillfälligt utreseförbud för att 
förhindra att barnet förs ut ur 
landet eller själv lämnar Sverige 
med påtaglig risk att ingå 
barnäktenskap, en 
äktenskapsliknande förbindelse 
eller könsstympas 

31 d § Ordförande/Tf 
Ordförande 

24.29.  Tillfälligt utreseförbud upphör 31 g § Ordförande/Tf 
ordförande 

24.30.  Beslut om läkarundersökning, 
att utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § 1 
st. 
LVU 

Samordnare, BoU 

24.31.  Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 

43 § 1. 
LVU 

Arbetsutskott 

24.32.  Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 
då beslut av arbetsutskottet inte 
kan avvaktas. Anmärkning: 
Beslut får fattas av socialnämnd 
och ordförande samt delegeras 
till arbetsutskott. 

43 § 1. 
LVU 

Ordförande 
 

24.33.  Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av 
LVU 

43 § 2. 
LVU 

Enhetschef Myndighet 
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Omsorg om personer med psykisk funktions-
nedsättning

25.1. Beslut om bistånd i form av
boendestöd

4 kap. 1 §
SoL

Biståndshandläggare

25.2. Beslut om bistånd i form av
sysselsättning

4 kap. 1 §
SoL

Biståndshandläggare

25.3. Beslut om bistånd i form av
vård och boende eller annan
viss korttidsvård

- under högst fyra
månader

- under längre tid än fyra
månader

4 kap. 1 §
SoL

Enhetschef
Myndighet

Arbetsutskott

25.4. Beslut om bistånd i form av
kontaktfamilj

4 kap. 1 §
SoL

Enhetschef
Myndighet

25.5. Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

4 kap. 1 §
SoL

Biståndshandläggare

25.6. Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktfamilj
och kontaktperson

Biståndshandläggare

25.7. Beslut om bistånd i form av
social bostad eller plats i
jourlägenhet.

Anmärkning: Fördelning av
bostäder till respektive enhet
sker i enlighet med gällande
rutiner för sociala bostäder.

4kap. 1 §
SoL
4 kap. 2 §
SoL

Enhetschef
Myndighet

25.8. Beslut om bistånd i form av
särskilt boende

- under högst fyra månader

- under längre tid än fyra
månader

Enhetschef
Myndighet

Arbetsutskott
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Ärende-
grupp
nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Beslut om stöd och service till vissa funktionshindrade
26.1. Beslut om

personkretstillhörighet
Anmärkning: Beslut om
personkretstillhörighet
fattas inte särskilt utan är
en del av beslut om insats
enligt 9 § LSS. Beslut om
personkretstillhörighet kan
följaktl igen inte heller
överklagas särskilt.

1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare

26.2. Biträde av personlig
assistent

7 § och 9 § 2.
LSS

Biståndshandläggare

26.3. Ekonomiskt stöd för att
bekosta personlig assistent
vid tillfälligt utökade
behov

7 § och 9 § 2.
LSS

Enhetschef Myndighet

26.4. Ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för
personlig assistent

7 § och 9 § 2.
LSS

Enhetschef Myndighet

26.5. Ledsagarservice

- Ledsagare vid
utlandsresor

7 § och 9 § 3.
LSS

Biståndshandläggare

Enhetschef

Myndighet

26.6. Biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4.
LSS

Biståndshandläggare

26.7. Avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 5.
LSS

Biståndshandläggare

26.8. Korttidsvistelse utanför
det egna hemmet

7 § och 9 § 6.
LSS

Samordnare Myndighet

26.9. Beslut om korttidstillsyn
för skolungdom över 12
år utanför det egna
hemmet i anslutning till
skoldagen samt under
lov

- Verkställighet inom

7 § och 9 § 7.
LSS

Biståndshandläggare
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kommunens 
verksamheter 

- Beslut om köp av 
plats för korttidstillsyn 
för skolungdom över 
12 år hos annan 
huvudman 

Enhetschef Myndighet 

26.10.  Beslut om boende i 
familjehem för barn och 
ungdomar 

7 § och 9 § 8. 
LSS 

Arbetsutskott 

26.11.  Beslut om boende i 
bostad med särskild 
service för barn och 
ungdomar 

- Verkställighet inom 
kommunens 
verksamheter 

- Beslut om köp av 
boende i bostad med 
särskild service för 
barn och ungdomar 
hos annan huvudman 

7 § och 9 § 8. 
LSS 

 
 
 
 
Enhetschef 
Myndighet 

 
 
Arbetsutskott 

26.12.  Beslut om boende för 
vuxna i bostad med 
särskild service etc. 

- Verkställighet inom 
kommunens 
verksamhet 

- Beslut om köp av 
boende i bostad 
med särskild 
service hos annan 
huvudman 

7§ och 9 § 9. 
LSS 

 
 
 

Enhetschef 
Myndighet 
 
 

Arbetsutskott 

26.13.  Beslut om daglig 
verksamhet för personer 
i yrkesverksam ålder 
som saknar 
förvärvsarbete och inte 
utbildar sig 
Anmärkning: 
Personkrets 1 och 2. 

- Verkställighet inom 
kommunens 
verksamhet 

- Beslut om köp av 

7 § och 9 § 10. 
LSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bistånds- 
handläggare 
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daglig verksamhet 
hos annan 
huvudman 

Arbetsutskott 

26.14.  Beslut om att utbetala 
assistansersättning till 
annan person än den som 
är berättigad till insatsen 

11 § LSS Enhetschef 
Myndighet 

26.15.  Beslut om upphörande 
av insats enligt LSS 

 Enhetschef 
Myndighet 

26.16.  Beslut om 
återbetalningsskyldighet 

12 § LSS Arbetsutskott 

26.17.  Förhandsbesked om rätt 
till insats enligt LSS för 
person som inte är bosatt 
i kommunen 

16 § 2 st. LSS Arbetsutskott 

26.18.  Beslut om att utreda 
behoven för enskild på 
tillfälligt besök i 
kommunen och besluta 
om insatser enligt LSS 

16 § 3 st. LSS Samordnare 
Myndighet 

26.19.  Beslut om avgift från 
föräldrar vars barn är 
under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat 
hem än det egna 
Anmärkning: Beslutet 
är inte överklagbart. 

20 § 
LSS, 5 § 
LSS- 
förordningen, 
6 

kap. 2 o. 3 §§ 
SoF 

Biståndshandläg
gare 

26.20.  Beslut om att anmäla 
behov av ersättning för 
personlig assistent till 
försäkringskassa 
Anmärkning: Gäller 
under förutsättning att 
den enskilde ansökt om 
personlig assistent enligt 
LSS, inte enligt SoL. 

51 kap 17,18 
o 19 
§§§ Social- 
Försäkrings-
balken 

Biståndshandläggare 

26.21.  Godkännande av 
familjehem 

6 kap 6 § SoL Arbetsutskott 

26.22.  Beslut om ersättning för 
reskostnad i samband 
med LSS-insats 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Arvode och omkostnader till uppdragstagare och
ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare

27.1. Beslut om ersättning till
familjehem, kontaktperson
och kontaktfamilj (arvode
och
milkostnadsersättning)

- enligt rekommendationer
från Sveriges kommuner
och landsting

- övriga fall

Socialsekreterare,
Biståndshandläggare

Arbetsutskott

27.2. Beslut om ersättning till
särskilt förordnad
vårdnadshavare

- enligt
kommunförbundets
riktlinjer

- övriga fall
Anmärkning: Särskilt
avtal ska ingås mellan
nämnden och de nya
vårdnadshavarna.

6 kap 11 §
SoL

Socialsekreterare

Enhetschef Myndighet
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Egenavgifter vid placering av barn och vuxna
28.1. Beslut om avgift från

föräldrar vars barn är
under 18 år och får vård i
ett annat hem än det egna

8 kap. 1 §,
2 st SoL,

6 kap. 2 o. 3 §§
SoF

Administrativ assistent

28.2. Beslut om ersättning för
uppehälle (egen avgift)
vid stöd- och hjälpinsatser
av behandlingskaraktär
när bistånd ges i form av
plats i hem för vård eller
boende eller i familjehem
(vuxna)

8 kap 1 § 1 st
SoL,
6 kap. 1 §
SoF

Socialsekreterare

28.3. Beslut om framställning
till försäkringskassa om
ändring av
betalningsmottagare för
allmänt barnbidrag
(placerade barn)

106 kap 6–7§§
Socialförsäkrings
-balken

Socialsekreterare,
Biståndshandläggare

28.4. Begäran om utbetalning
av studiehjälp för en
omyndig till socialnämnd
eller annan (placerade
barn)

2 kap 33§ 2 st
2000:655,
Studiestöds-
förordning

Socialsekreterare

28.5. Beslut att underrätta
försäkringskassan att barn
med underhållstöd har
placerats i eller flyttat från
familjehem/HVB-hem

106 kap 8§
Socialförsäkrings
-balken

Socialsekreterare

28.6. Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära
ersättning enligt
Socialförsäkringsbalken

107 kap 5§
Socialförsäkrin
gs-balken
9 kap. 2 § SoL

Socialsekreterare

28.7. Beslut om anstånd Enhetschef Myndighet
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Ersättning och återkrav från enskild - väcka talan -
eftergift

29.1. Beslut att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt
4 kap 1 § SoL

- Förskott på förmån
eller ersättning

- Indragen i
arbetskonflikt

- Hindrats att förfoga
över inkomst eller
tillgångar

- Vid oriktigt
uppgiftslämnande
eller underlåtenhet

- Obehörigt uppburit
bidrag eller med för
högt belopp

Anmärkning: Beslutet
om ekonomisk hjälp skall
innehålla uppgift om den
eller de omständigheter
som utgör grund för
återbetalningsplikten (9
kap 2§ 3st)

9 kap. SoL

2§1st 1p

2§2 st 2p

2§1st 3p

1§1st

1§2st

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Enhetschef,
Myndighet

Enhetschef,
Myndighet

29.2. Beslut om att föra talan
hos förvaltningsrätt om
återkrav för ekonomisk
hjälp enligt 9 kap. 1 §

9 kap. 3 § SoL Arbetsutskott
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29.3.  Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 
enligt 9 kap 1 §, 9 kap 2 § 
och 8 kap 1 § SoL 
 
- Upp till 10 000 

kronor 
 
- Över 10 000 kronor 

9 kap. 4 § SoL  
 
 
 
 
Enhetschef 
Myndighet 
 
Arbetsutskott 

29.4.  Beslut om att återkräva 
ekonomisk hjälp beviljad 
enligt 4 kap. 2 § SoL 

9 kap. 2 §, 2 st SoL Enhetschef 
Myndighet 

29.5.  Beslut om att föra talan 
om ersättning hos 
förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 2§ 
och 8 kap 1§ SoL 

9 kap. 3 § 1 st SoL Arbetsutskottet 

29.6.  Beslut om anstånd  Enhetschef, 
Myndighet 
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Överklagande till domstolar
30.1. Beslut om att föra talan i

ärenden eller mål vid
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol samt
utse ombud att föra
nämndens talan

10 kap 2 § SoL Socialchef

30.2. Beslut huruvida ändring av
beslut får ske.

37 § FL Delegaten i
ursprungsbeslutet

30.3. Beslut huruvida ändring av
beslut ska ske.

38 § FL Delegaten i
ursprungsbeslutet

30.4. Prövning av att
överklagande skett i rätt
tid och avvisning av
överklagande som kommit
in för sent gällande

- beslut av socialnämnd
och arbetsutskott

- beslut av annan
delegat.

45§ FL

Enhetschef Myndighet

Delegaten i
ursprungsbeslutet

30.5. Överklagande och yrkande
om inhibition när
förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat
nämndens beslut och detta
beslut ursprungligen fattats
av delegaten samt
avgivande av yttrande i
SoL-, LVU- och LVM -
ärenden där
ursprungsbeslutet fattats
av delegat. Anmärkning:
Beslutet avser inte
myndighetsutövning mot
enskilda i ärende av
principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt
(jfr RÅ 1994 ref 67).

10 kap 1–2 §§
SoL

Delegaten i
ursprungsbeslutet
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30.6.  Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta 
beslut ursprungligen fattats 
av delegaten samt 
avgivande av yttrande i 
LSS- ärenden 

27 § LSS Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

30.7.  Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande 
till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i SoL-, LVU- 
och LVM- ärenden när 
ursprungsbeslutet fattats 
av nämnd. Anmärkning: 
Brådska råder eller 
nämnd/utskotts- 
sammanträde kan inte 
avvaktas. Denna typ av 
delegering bör undvikas i 
ärenden som gäller 
tvångsomhändertagande. 

 
10 kap 1-2 §§ 
SoL 

6 kap. 39 § KL 

 
Ordförande 

30.8.  Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande 
till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i LSS-ärenden 
där ursprungsbeslutet 
fattats av nämnd 

27 § LSS, 
6 kap. 39 § 
KL 

Ordförande 

30.9.  Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande 
till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i ärende 
rörande riksfärdtjänst där 
ursprungsbeslutet fattats 
av arbetsutskott 

 Arbetsutskott 

30.10.  Överklagande, yrkande om 
inhibition, samt yttrande 
till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i ärende 
rörande riksfärdtjänst där 
ursprungsbeslutet fattats 
av delegat 

 Delegaten I 
ursprungsbeslutet 
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30.11.  Överklagande, yrkande om 
inhibition, samt yttrande 
till förvaltningsrätt och 
kammarrätt i ärende 
rörande särskild avgift för 
icke verkställda beslut där 
ursprungsbeslutet fattats 
av delegat 

 Socialchef 

30.12.  Anmälan om behov av 
offentligt biträde 

3 § Lag om 
offentligt 
biträde 
14 § FL 

Enhetschef 
Myndighet 

30.13.  Avvisande av ombud och 
biträde 

  Arbetsutskott 
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Yttranden
31.1. Yttrande ti ll åklagar-

myndigheten vid
åtalsprövning

46 § LVM Enhetschef Myndighet

31.2. Yttrande ti ll
polismyndigheten och
åklagarmyndigheten

11 § 1 st. LUL Samordnare Myndighet

31.3. Begäran till åklagar-
myndigheten med
anledning av ev.
utredning beträffande
misstänkt under 15 år

33 § jfr med 31 §
LUL

Samordnare Myndighet

31.4. Begäran hos åklagar-
myndigheten om förande
av bevistalan

38 § LUL Samordnare Myndighet

31.5. Lämnande av
upplysningar och förslag
på åtgärder till
åklagarmyndigheten

6 § Lag
(1991:204) om

särskild
personutredning i
brottmål m.m.

Enhetschef Myndighet

31.6. Lämnande av
upplysningar och förslag
på åtgärder till domstol

6 § Lag
(1991:204) om
särskild
personutredning
i brottmål m.m.

Enhetschef, Myndighet

31.7. Lämnade upplysningar
och förslag på åtgärder till
frivårdsmyndigheten

6 § Lag
(1991:204) om
särskild
personutredning
i brottmål m.m.

Socialsekreterare

31.8. Yttrande ti ll allmän
domstol när den som
begått brottslig gärning
kan bli föremål för LVM-
vård

31 kap. 2 § 1 st.
BrB

Enhetschef Myndighet

31.9. Yttrande över ansökan
om rättshjälp genom
offentligt biträde samt
yttrande över
kostnadsräkning

3 § Lag om
offentligt biträde
och 7 §
Förordning om
offentligt

Enhetschef Myndighet
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biträde. 
31.10.  Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och 5 

kap. 2 § 
körkorts-
förordningen 

Socialsekreterare 

31.11.  Yttrande till 
passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares 
medgivande 

3 § 2 st. 
passförordningen 

Enhetschef, Myndighet 

31.12.  Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man 
eller förvaltare för någon 
som har fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st. 
FB 

Enhetschef, Myndighet 

31.13.  Upplysningar i 
vapenärenden. 
Anmärkning: Uppgifter 
får endast lämnas ut om 
den enskilde har samtyckt 
till det (JO 1983/84 s. 188 
f.). 

 Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

31.14.  Upplysningar till 
försvarsmakten 

 Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

31.15.  Uppgiftslämnande på 
begäran av 
smittskyddsläkare 

29 § 
smittskydds-
lagen 

Enhetschef Myndighet 

31.16.  Anmälningsskyldighet 
enligt smittskyddslagen 

31 § 1 st. smitt-
skyddslagen 

Enhetschef Myndighet 

31.17.  Yttrande till allmän 
domstol 

 Enhetschef Myndighet 

31.18.  Yttrande till förvaltnings-
domstol 

 Enhetschef Myndighet 

31.19.  Yttrande till 
tillsynsmyndighet – 
verksamhetstillsyn. 
Anmärkning: Tillsyns-
myndighet kan vara IVO, 
länsstyrelsen i resp. län, 
JO och JK. I första hand 
bör nämnden avge 
yttrande på grund av 

13 kap. 2 § SoL Socialnämnden 
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ärendets principiella
betydelse.

31.20. Yttrande ti ll
ti llsynsmyndighet –
individärenden.
Anmärkning:
Tillsynsmyndighet kan
vara IVO, länsstyrelsen i
resp. län, JO och JK.

13 kap. 2 § SoL Arbetsutskott

31.21. Komplettering av yttrande
till tillsynsmyndighet –
individärenden och
verksamhetstillsyn.

Anmärkning:

Tillsynsmyndighet kan
vara IVO, länsstyrelsen i
resp.län, JO och JK

13 kap. 2 § SoL Socialchef

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

God man/förvaltare och målsägarbiträde
32.1. Beslut om anmälan till

överförmyndaren om
behov av god
man/förvaltare

5 kap. 3 § p.1 SoF Socialsekreterare,
Biståndshandläggare

32.2. Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare inte
längre föreligger

5 kap. 3 § p.2 SoF Socialsekreterare,
Biståndshandläggare

32.3. Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
förhållanden betr.
förvaltningen av under-
årigs egendom.
Anmärkning: Avser all
slags egendom.

5 kap. 3 § p.3 SoF Enhetschef Myndighet

32.4. Framställan till domstol
om behov av

5 kap. 2 § SoF Enhetschef Myndighet
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målsägandebiträde för
underårig

32.5. Anmälan till
överförmyndare att
person som omfattas av
LSS är i behov av
förmyndare, förvaltare
eller god man

15 § 6. LSS
5 kap. 3 § SoF

Biståndshandläggare

32.6. Anmälan till
överförmyndare att
person som omfattas av
LSS inte längre är i
behov av förmyndare,
förvaltare eller god man

15 § 6. LSS Biståndshandläggare

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Förtur till bostad
33.1. Beslut att tillstyrka förtur

ti ll bostad. Anmärkning:
Enligt socialnämndens
riktlinjer.

Arbetsutskott

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Polisanmälan
34.1. Beslut om polisanmälan

angående misstanke om
vissa brott mot underårig
samt vissa grövre brott.
Anmärkning: Avser
misstanke om brott enligt
BrB 3, 4 och 6 kap. samt
misstanke om brott för
vilket inte är föreskrivet
lindrigare straff än
fängelse i ett år. Såväl
anmälan som uppgifts-
lämnande.

12 kap. 10 § SoL
10 kap 21–24 §§
OSL

Samordnare Myndighet
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34.2. Beslut om
polisanmälan
angående brott mot
nämndens
verksamhet

– vid brådskande ärenden

12 kap. 10 § SoL

Arbetsutskott

Ordförande

34.3. Polisanmälan
angående misstanke
om bidragsbrott

6 § Bidrags-
brottsLagen

Arbetsutskott

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Patientsäkerhetslagen
35.1. Anmälan til l Inspektionen för

vård och omsorg om allvarlig
vårdskada mm inom hälso-
och sjukvården.
Anmärkning: Vårdgivaren
ansvarar för att anmälningar
görs.

3 kap 5–6 §§ PSL Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Lex Sarah
36.1. Ansvara för att dokumentera

och utreda rapporter enligt
Lex Sarah

I förekommande fall anmäla
till Inspektionen för vård och
omsorg om allvarliga
missförhållanden eller
påtaglig risk för allvarliga
missförhållanden. (Lex
Sarah) Anmärkning: I
samråd med socialchef.

14 kap 7§ SoL,
24f § LSS

Kvalitetsutvecklare,
Verksamhetsutvecklare

Avdelningschef KoV

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)
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Lex Maja
37.1. Anmäla til l Länsstyrelsen

eller Polismyndigheten vid
påträffande av djur som
utsätts för vanvård eller
misshandel, uppenbart visar
symtom på sjukdom eller är
allvarligt skadat.

10 kap 20a §
Offentlighets-
Och
sekretess-

Lagen

Socialsekreterare,

Biståndshandläggare

Ärendegr
upp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Färdtjänst
39.1. Utredning till

färdtjänstnämnd om
färdtjänstansökan

6 § 3 st lag om
färdtjänst

Färdtjänstutred. i KC
Biståndshandläggare

39.2. Beslut om tillstånd till
riksfärdtjänst

4–7 §§ lag om
riksfärdtjänst

Biståndshandläggare

39.3. Beslut om ersättning för
riksfärdtjänstresa

8 § lag om
riks-

färdtjänst

Biståndshandläggare

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Avgifter
38.1. Fastställa avgiftsunderlag 8 kap. 4 § SoL Avgiftshandläggare

38.2. Bestämma förbehållsbelopp 8 kap. 6 § SoL Avgiftshandläggare

38.3. Beslut om avdrag och tillägg
till minimibelopp

8 kap. 8 § SoL Avgiftshandläggare

38.4. Beslut om avgift 8 kap. 5 § SoL Avgiftshandläggare

38.5. Beslut om ändring av avgift 8 kap. 9 § SoL Avgiftshandläggare

38.6. Beslut om ändring av avgift 8 kap. 9 § SoL Avgiftshandläggare

38.7. Beslut om avgiftsbefrielse 4 kap. 2 § SoL Enhetschef Myndighet
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39.4. Beslut om att återkalla
tillstånd till riksfärdtjänst

- om
förutsättningar
för tillståndinte
längre finns

- om tillståndshavaren
gjort sig skyldig till
allvarliga och
upprepade
överträdelser av de
föreskrifter som gäller
för riksfärdtjänst 9 §
lag omriksfärdtjänst

9 § lag om
riks- färdtjänst

Biståndshandläggare

Arbetsutskott

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Lagen om valfrihet (Lov)
40.1. Beslut att bevilja ansökan att

bedriva verksamhet enligt
LOV

8 kap 1 § LOV Socialchef

40.2. Beslut att avslå ansökan att
bedriva verksamhet enligt
LOV

7 kap 1 § LOV Socialchef

40.3. Beslut att häva ett ingånget
avtal enligt LOV

Socialchef
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Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Planärenden
41.1. Utlåtande i enklare

planärenden utan större
principiell betydelse

3 kap. 2 § SoL Avdelningschef KV

41.2. Utlåtande i planärenden med
större principiell betydelse

3 kap. 2 § SoL Socialnämnden

Ärende-
grupp nr

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta)

Egendomsskada

42.1. Beslut om att ersätta enskild
person för egendomsskada
vid myndighetsutövning som
förorsakats av personal upp
till ett basbelopp

3 kap. 2 §
Skadeståndslagen

Arbetsutskott
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Socialnämnden 
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 Beslut om delat försörjningsstöd 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att försörjningsstöd som standard ska utbetalas 
till båda parter i ett gemensamt hushåll, fördelat lika mellan dessa. 
 

2. De nya rutinerna för utbetalning gäller från och med utbetalning för 
november månad år 2020. 

Ärendet 

Flera kommuner i Sverige inför beslut om att försörjningsstöd som standard 
ska betalas ut till båda parterna i ett gemensamt hushåll.  

Det skäl för förändring av utbetalningsrutiner som lyfts fram är att man i 
många kommuner ser en snedfördelning då pengarna i de flesta fall, och som 
standard, utbetalas till mannens konto. De risker som ett sådant förfarande kan 
medföra är en ojämlik ekonomisk situation och obalans i ett förhållande. I de 
hushåll där det råder sociala och ekonomiska problem kan detta bli extra 
kännbart. Ekonomisk kontroll kan öka risken för förtryck, tvång och våld mot 
den part som står i beroendeställning. 

I Upplands-Bro är mannen i hushållet registerledare och försörjningsstöd 
utbetalas till denne. Sett ur ett jämställdhetsperspektiv är socialkontorets 
bedömning och förslag att försörjningsstödet som standard ska utbetalas till 
båda parter i ett hushåll. Det betyder i praktiken att det belopp hushållet 
beviljas delas lika och sätts in på parternas respektive bankkonton. 

 I de fall en part saknar bankkonto utbetalas dennes del automatiskt via 
postutbetalningskort fram tills dess att ett konto har öppnats. Undantag från 
denna huvudregel ska kunna göras i de fall det kan leda till någon form av 
ekonomiska svårigheter, av praktisk eller annan anledning.  

De nya rutinerna för utbetalning föreslås gälla från och med utbetalning för 
november månad år 2020. Ett informationsbrev kommer att skickas till de cirka 
30 hushåll som berörs av det nya förfarandet. För handläggande och 
beslutsfattande socialsekreterare innebär förändringen i praktiken enbart att 
man gör två utbetalningar till hushållets två separata konton. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
   SN 20/0276 

 
 

Barnperspektiv 

Det beslut som föreslås socialnämnden ger barn förståelse för vårdnadshavares 
lika möjligheter att påverka sitt handlingsutrymme och främjar det 
jämställdhetsperspektiv som nämnden vill bidra till.  

 

 

 

 

 

Socialkontoret 

 

 
 

 

 

 

  

Socialchef  

  

 
 
 

  

  

 

Beslut sänds till 

 Enhetschef vuxenenheten, socialkontoret 
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Förslag till organisationsförändring AME 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Arbetsmarknadsenheten (AME) flyttas organisatoriskt från Gymnasie- 
och arbetsmarknadsnämnden till Socialnämnden. 

2. Den nya organisationen träder i kraft från den 1 januari år 2021. 

Sammanfattning 

Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Deltagande i 
verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt bistånd, 
Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde.   

För att åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår 
Socialkontoret att AME organisatoriskt övergår till att ligga inom 
Socialnämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

 Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 

Ärendet 

Sedan den 1 januari år 2019 är Arbetsmarknadsenheten (AME) organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). AME arbetar med 
medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. Uppdraget syftar till att 
enskilda som står långt från arbetsmarknaden ska nå egen försörjning. 
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 
prioritera insatser som leder till egen försörjning.  

Deltagande i verksamhet på AME föregås av ett myndighetsbeslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen. Utredning och beslut fattas i enheten ekonomiskt 
bistånd, Socialkontoret, som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde.  

Målet med samarbetet är att den enskilde ska nå egen försörjning genom 
insatser från AME. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-09-10 SN 20/0277 

 
 

För att åstadkomma en mer ändamålsenlig struktur och handläggning föreslår 
Socialkontoret att AME organisatoriskt övergår till att ligga inom 
Socialnämndens ansvarsområde. Rapporten beskriver argument för en 
förflyttning där flera områden berörs. De fördelar som lyfts fram berör 
sekretessfrågor, helhetssyn och gemensam arbetsmetod, effektivitet och 
målstyrning samt kvalitet och rättssäkerhet. 

Rapporten beskriver hur genomlysningen har genomförts och hur planering för 
övergång ska se ut. Rapporten redogör slutligen för de kommande utmaningar 
som har uppmärksammats och som berör nationella och övergripande frågor 
såsom landets arbetsmarknadspolitik samt pågående och förväntade effekter av 
Coronavirusets spridning.  

Barnperspektiv 

Det förslag till beslut som ges Socialnämnden har som mål att öka 
självförsörjning hos biståndstagare.  

Barn och ungas livssituation är starkt beroende av de nära vuxnas tillvaro. 
Egen försörjning med ökad självständighet hos vårdnadshavare och andra 
vuxna runt barnet utgör goda förebilder för barn.  

 

 

 

 

 

  

Socialchef  

  

 
 
 

 

  

 

Bilagor 

 Rapport och genomlysning- Förslag till organisationsförändring AME 

Beslut sänds till 

 Enhetschef vuxenenheten socialkontoret 
 Enhetschef AME 
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2020-09-10 SN 20/0277 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Arbetsmarknadsenheten (fortsatt benämnd som AME) var fram till den 1 april 
år 2016 organiserad under Socialnämnden (SN). Den 1 april år 2016 flyttades 
enheten över till Kommunstyrelsen. Syftet med organisationsförändringen var 
att få en bättre samordning med näringslivet och vuxenutbildningen med mål 
om att få ut fler klienter i arbete. 

Sedan den 1 januari år 2019, då en ny nämnd inrättades, är AME organiserad 
inom Gymnasie- och arbetslivsnämnden (GAN). Nämnden ansvarar för 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare 
(SFI), särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor samt 
verksamhetskontakter med näringslivet. Nämndens uppdrag är att verka för att 
människor kommer i arbete eller utbildning och vidare i egen försörjning.  

AME arbetar med medborgare som behöver stöd i etablering i arbetslivet. 
Uppdraget syftar till att enskilda som står långt från arbetsmarknaden ska nå 
egen försörjning. Verksamheten ska svara mot arbetsmarknadens och den 
enskildes behov samt prioritera insatser som leder till egen försörjning. Fokus 
ska vara på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället 
för passivt bidragsmottagande.  

 

1.2 Syfte 
Denna rapport ska beskriva och analysera samarbetet som sker mellan SN och 
GAN och presentera en ändamålsenlig och effektiv organisation. 

 

1.3 Mål med kommunens verksamhet 
Målet med kommunens arbetsmarknadsinsatser är att klienter/deltagare, med 
arbetslöshet som huvudsakligt skäl för uppbärande av försörjningsstöd, ska gå 
från bidragsberoende till självförsörjning. Vägen till självförsörjning kan se 
olika ut. Några kan efter prövning av arbetsförmåga och utredning av hälsa 
konstateras sakna realistiska möjligheter till lönearbete. Då kan andra 
möjligheter till försörjning bli aktuella och socialförsäkringssystemet erbjuda 
mer hållbara och lämpliga ersättningar än försörjningsstöd från kommunen.  

Andra når sitt mål genom att, efter anordnad praktik, gå ut i ordinärt 
lönearbete, och vissa kan med stöd gå direkt till den öppna arbetsmarknaden. 

Det organisationsförslag som rapporten resulterar i ska möta mål om att 
utnyttja kompetens och resurser på ett ändamålsenligt sätt samt säkerställa 
följsamhet mot lagstiftning. 
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2 Styrande lagstiftning 
 

2.1 Kommunallagen 
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde med Arbetsförmedlingen 
som den myndighet som omsätter de statliga målen och uppdraget i praktiken. 
Dock har kommunerna starka motiv för att spela en aktiv roll i 
arbetsmarknadspolitiken. Arbetslöshet är kostsam för kommunerna då den 
leder till uteblivna skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd. I 
kommunallagen definieras vad kommunen får åta sig frivilligt. Två andra lagar 
styr kommunernas möjligheter och skyldigheter att påverka den lokala 
utvecklingen. I Lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475) tydliggörs 
kommunernas uppgift att främja åtgärder för att förebygga arbetslöshet. I Lag 
om vissa kommunala befogenheter (2009:47) föreskrivs att ”kommunerna får, 
efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.” 

 

2.2 Socialtjänstlagen 
I Socialtjänstlagen (SoL), 4 kap 1 §, tydliggörs att den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 
livsföring i övrigt.  

Biståndet ska tillförsäkra den enskildes skäliga levnadsnivå och utformas så att 
det stärker möjlighet till ett självständigt liv.  

Av SoL kap 4, 4 § framgår att Socialnämnden får begära att den som får 
försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas 
någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska 
syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. 
Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska 
utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 
förutsättningar. 

Socialtjänsten har det dubbla uppdraget att utreda och fatta beslut om rätten till 
försörjningsstöd samt att hjälpa biståndstagare till självförsörjning. Vägen till 
självförsörjning kan se olika ut men de dominerade interventionsformerna 
utgörs av olika former för arbetsmarknadsaktivering. 

Krav på arbete och aktiveringsåtgärder med arbetsmarknadsinriktning är en av 
hörnstenarna i den svenska ekonomiska och sociala modellen. Innebörden är 
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mångtydig och handlar både om arbetsmoral och ansvar och om den enskildes 
rätt. Socialtjänsten ska i sitt arbete utreda den enskildes förmåga och 
förutsättningar att ta emot arbetsinriktad insats. Orsaker till hjälpbehov kan 
variera stort och ofta är stora sociala problem dominerande. Hur väl 
socialtjänsten lyckas att nå mål om egen försörjning för den enskilde beror 
därmed ofta på hur omfattande övrig social problematik ser ut. 

 

2.3 Systematiskt kvalitetsledningssystem  
Den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det inom verksamheten finns ett 
ledningssystem i enlighet med föreskrift från Socialstyrelsen, SOSFS 2011:9. 
Föreskriften gäller både vid myndighetsutövning med de beslut om insats som 
fattas, samt genomförande av insats. Ett ledningssystem gör det möjligt att 
styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Med stöd 
av ledningssystemet ska den som bedriver verksamheten kunna planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. På så sätt säkras 
den kvalitet man önskar att verksamheten ska ha.  

Dokumenterade processer och rutiner för arbetet ger en god grund för ordning 
och reda. För nu berörda områden har fungerande samverkansprocesser stor 
betydelse för en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv verksamhet. 

 

3 Organisation idag 
Utredning och beslut om försörjningsstöd fattas idag inom enheten ekonomiskt 
bistånd som är organiserad inom socialkontorets myndighetsenhet. För de 
personer som efter utredning beviljas försörjningsstöd och som kan komma 
ifråga för arbetsmarknadsinsatser fattas beslut enligt SoL 4:1 om bistånd i form 
av arbetsmarknadsinsats. 

Bistånd om arbetsmarknadsinsats verkställs genom att AME tar emot uppdrag. 

Arbetsmarknadsenhetens insatser består av jobbsökargrupp, kartläggning, Åter 
i arbete (prioriterade grupper unga vuxna och deltagare med barn), Kom i Jobb 
(visst antal platser för personer med rätt till Nystartsjobb samt tillgång till 
legitimerad psykolog för arbetspsykologiska utredningar och karriärplanering), 
OSA-anställningar (Offentligt Skyddad Anställning) samt Extratjänster. 

 

3.1 Metod och uppdrag 
AMEs uppdrag är att bedöma den enskildes förmåga, utreda eventuella hinder, 
coacha och erbjuda praktisk hjälp i arbetssökandet. AME och uppdragsgivande 
enhet, enheten ekonomiskt bistånd, ska tillsammans regelbundet följa upp 
resultat av insats samt vilka förflyttningar som den enskilde gör med mål om 
egen försörjning. Den enskildes rätt till försörjningsstöd avgörs av hur väl 
denne följer planerad aktivitet på AME. 
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3.2 Målgrupper 
De som deltar i kommunens arbetsmarknadsinsatser skiljer sig från de som får 
insatser från Arbetsförmedlingen. Deltagare i kommunens regi har ofta ett 
högre och mer långvarigt mottagande av försörjningsstöd och utgörs av de som 
står längre från arbetsmarknaden. Att det förhåller sig så är naturligt då det 
kommunala uppdraget inom arbetsmarknadsområdet primärt utgörs av grupper 
av arbetssökande som uppbär försörjningsstöd och inte deltar i någon insats i 
Arbetsförmedlingens regi. 

Utbildningsnivån är generellt låg, utrikesfödda utanför västvärlden är 
överrepresenterade och unga vuxna utan fullföljt gymnasium blir allt fler. 

Det vore en förenkling att påstå att flertalet av de som uppbär ekonomiskt 
bistånd enbart har arbetslöshet som hinder för egen försörjning. För många av 
de som uppbär försörjningsstöd är inte arbetslösheten det huvudsakliga skälet 
för att man inte kan försörja sig, i många av dessa fall är inte 
arbetsmarknadsinsatser aktuella. Omfattande psykosociala svårigheter såsom 
bostadslöshet, missbruksproblematik och psykisk ohälsa påverkar i hög grad 
framgången i en tänkt arbetsmarknadsinsats. 

 

4 Tillvägagångssätt för genomlysning 
 

4.1 Intervjuer 
Intervjuer har under sommaren år 2020 genomförts med chefer och 
medarbetare inom Socialkontoret och Arbetsmarknadsenheten. Detta i syfte att 
få en bild av vad som idag fungerar bra och därmed viktigt att tillvarata, men 
också för att se vilka identifierade förbättringsområden som medarbetare och 
chefer ser.    

 

4.2 Resultat 
För att motverka inlåsningseffekten har Arbetsmarknadsenheten inom projektet 
Kom i Jobb infört regelbundna ärendedragningar där representanter från 
vuxenenheten har fungerat som länken mellan klienternas/deltagarnas 
socialsekreterare och arbetskonsulenter. Denna täta samverkan har varit en 
förutsättning för projektets utförande och en tydlig framgångsfaktor. En fortsatt 
utveckling med en tydligare inkludering av klienten/deltagaren i detta 
samarbete skulle inom gemensam förvaltning utgöra ett naturligt nästa steg. 

Det finns ett behov av tydligare dokumentering av rutiner och processer samt 
att ledningssystem och kvalitetsuppföljning utförs i enlighet med kraven i 
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SOSFS 2011:9. Det är även eftersträvansvärt med snabbare insatser efter beslut 
om insats samt tätare uppföljning av resultat av beslutad insats. 

Av genomförda intervjuer framgår att det finns önskemål om regelbunden 
redovisning av resultat av genomförd insats som underlag för diskussion om 
den motsvarar de behov som finns hos deltagaren. Deltagare i vissa av AMEs 
arbetsmarknadsinsatser blir idag kvar under lång tid och liknar mer en 
sysselsättning än ett steg mot målet om egen försörjning. Med ett aktivt 
samarbete med tät uppföljning kan flera av de som har arbetsförmåga ta nästa 
steg mot en mer arbetsorienterad lösning. På så sätt kan de platser som AME 
erbjuder få större omsättning. Risken för att deltagare fastnar ska minimeras.   

En ny organisation med helhetsfokus har möjlighet att utveckla mer 
ändamålsenliga insatser, samt agera mer följsamt gentemot 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och rådande arbetsmarknadsläge.  

En sammanhållen organisation underlättar en framtida anslutning till ett 
kommunalt samordningsförbund. Målet är en bättre samverkan med andra 
myndighetsgemensamma aktörer (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Regionen) vilket kan ses som en förutsättning för att kunna arbeta effektivt 
med en svår målgrupp. 

 

5 Argument för organisationsförändring 
 

5.1 Organisation 
Försörjningsstöd ligger organisatoriskt inom Socialnämndens ansvarsområde. I 
handläggningen utreds rätten till försörjningsstöd. Som villkor äger nämnden 
rätt att kräva deltagande i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet. Detta görs genom att fatta ett biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen. Verksamheten har också ett uppföljningsansvar för att säkra 
att biståndet ger det resultat som är önskad och att den enskilde bidrar till 
förändring genom aktivt deltagande. 

Det beviljade biståndet verkställs idag av annan nämnd, Gymnasie- och 
arbetslivsnämnden, inom enheten AME.   

En förflyttning av AME till Socialnämnden ger ökad tydlighet i politisk 
viljeinriktning och arbetsmarknadsfrågorna kan tillvaratas på ett sammanhållet 
sätt. Socialnämnden får ansvar för hela kostnadskedjan vilket ger ett tydligt 
incitament för nämnden att prioritera arbetsmarknadsfrågorna. Även om det 
vore en förenkling att påstå att det finns ett linjärt samband mellan resurser 
lagda på kommunala arbetsmarknadsåtgärder och kostnader för 
försörjningsstöd finns det ett symbolvärde och en logik i att dessa två 
verksamheter ligger inom samma nämnd. 
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5.2 Sekretessproblematik 
Socialtjänstens arbete styrs av regler i offentlighets- och sekretesslagen vilket 
betyder att information om en enskilds personliga förhållanden ska hanteras 
varsamt. Om risk finns för att uppgifter kan skada den enskilde eller närstående 
till denna råder sekretess. Även om den så kallade inre sekretessen följer 
samma krav på skydd för den enskilde försvåras samarbetet av att 
biståndsbeslut och uppföljningsansvar inte ligger inom samma nämnd som 
insatsen. Effektivt och ändamålsenligt samarbete ger den enskilde ökad kvalitet 
i de tjänster som ska tillhandahålls. 

 

5.3  Helhetssyn och gemensam arbetsmetod 
Gemensamma, lättillgängliga och kända processer ger struktur och minskar 
risken för att bitar faller bort. En känd och dokumenterad arbetsmetod ger 
också gott underlag för att utvärdera resultat och för analys av vad som 
behöver förbättras. Genom att tillhöra samma organisation kan sådana metoder 
arbetas fram tillsammans och ger då också en känsla av gemensamt ansvar för 
dess efterlevnad. 

En förflyttning av Arbetsmarknadsenheten innebär att viktig kompetens kring 
arbetsmarknadsinsatser och målgruppen tillförs Socialnämnden.  

 

5.4 Effektivitet och målstyrning 
Personer som under en längre tid är beroende av försörjningsstöd lever i en 
osäker ekonomisk tillvaro då rätten till bistånd omprövas varje månad. 
Bidragsberoende påverkar den enskilde på många sätt.  Förutom begränsat 
handlingsutrymme påverkas ofta den psykiska och fysiska hälsan och känslan 
av utanförskap och marginalisering.   

Ju snabbare ett bidragsberoende kan brytas desto bättre utsikter och framtidstro 
ges den enskilde. En snabb väg ut i sysselsättning är en framgångsfaktor som 
ska tas tillvara. Genom att korta ner beslutsvägar, att kontinuerligt och tätt följa 
upp resultat och att arbeta med medvetna prioriteringar i nära samverkan ökar 
sannolikt möjligheten för fler att nå målet om egen försörjning.  

 

5.5 Kvalitet och rättssäkerhet 
För att säkra och följa upp de verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen 
ska verksamheten ha ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. 
Socialkontoret har utarbetade rutiner och har god kännedom om krav som 
följer av lagstiftningen avseende lex Sarahhantering, synpunktshantering, 
rättssäker dokumentation, egenkontroller och kvalitetsuppföljning. AME har en 
skyldighet att arbeta enligt SOSFS 2011:9 men saknar den rutin och kompetens 
som socialkontoret kan erbjuda. Socialtjänstlagens innebörd är väl förankrad 
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och känd inom socialkontoret. En förflyttning av AME till Socialnämnden 
möjliggör förbättrad efterlevnad av SOSFS 2011:9 och därmed förutsättningar 
för ökad kvalitet. 

 

6 Planering för verksamhetsförändring 
 

6.1 Organisation 
Målsättningen är att förflyttningen av Arbetsmarknadsenheten till 
Socialnämnden sker 1 januari år 2021. Ansvaret för samtliga medarbetare och 
lokaler övergår till Socialnämnden. 

Parallellt med överflyttningen av verksamheten kommer en 
organisationsöversyn inom Socialkontoret att genomföras under hösten år 
2020. Målsättningen är att bibehålla Arbetsmarknadsenhetens tydliga uppdrag 
gällande arbetsmarknadsinsatser. 

 

6.2 Risk- och konsekvensanalys 
Presenterat förslag innebär att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) och Vuxenutbildningen inte flyttas över till Socialnämnden. Dock 
förutsätter framgång i dessa frågor ett fortsatt tätt samarbete mellan enheterna. 
Ett särskilt fokus på effektkedjan ekonomiskt bistånd-arbetsmarknadsinsatser-
vuxenutbildning-näringslivsfrågor är prioriterat för att nå framgång för 
målgruppen.  

Kommunens aktivitetsansvar bedöms inte ha en naturlig tillhörighet till 
Socialnämnden då målet med ansvaret i första hand är att motivera ungdomen 
att återgå till och fullfölja sina studier. Organisatorisk tillhörighet för KAA 
kommer att utredas vidare under hösten år 2020. 

Transportdelen av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet har under lång tid haft 
svårigheter med dimensionering och planering vilket har lett till en omställning 
till en intäktsbaserad modell för finansiering. En flytt av AME till 
Socialnämnden skulle innebära möjlighet till en långsiktigt hållbar lösning då 
Socialkontoret står för den största delen av transportbeställningarna. 

Den risk som finns i uppdelning i olika nämnder kan minimeras genom 
upprättande av dokumenterade processer och en bibehållen struktur för 
samverkan mellan berörda nämnder. 
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7 Kommunövergripande strategiskt arbete 
Kommunens medverkan inom det arbetsmarknadspolitiska området är bredare 
än att tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser. Kommunen har också andra 
uppgifter, obligatoriska som frivilliga. Framgångsrikt arbete inom 
arbetsmarknadspolitiken förutsätter samordnat strategiskt arbete med tydliga 
mål och prioriteringar som resulterar i aktiviteter med tydlig ansvarsfördelning.  

En kommunal arbetsmarknadsstrategi har tagit fram under hösten år 2020 vars 
mål är att samordna kommunens olika strategiska perspektiv kring utbildning, 
näringsliv och arbetsmarknadsinsatser till en gemensam metod för ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 

 

8 Framtida utmaningar  

8.1 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag 
Arbetsmarknadspolitiken befinner sig i en omvälvande tid. Arbetsförmedlingen 
reformeras i grunden och omställningsarbetet pågår sedan år 2019 och ska 
fortsätta till år 2021. Kommunen är starkt beroende av det statliga åtagande 
som Arbetsförmedlingen har i den nödvändiga samverkan som krävs för att 
komma tillrätta med arbetslösheten.  

De grupper som står längst från arbetsmarknaden är de som kommunen möter. 
Det är också de som får uppenbara svårigheter då många av 
Arbetsförmedlingens lokala kontor försvinner. Individer med komplexa behov 
behöver ofta insatser från flera aktörer för att de ska närma sig ett arbete. 
Samverkan med Arbetsförmedlingen i enskilda individärenden riskerar att bli 
sämre i spåren av myndighetens förändringar.  

Sämre stöd till arbetssökande ökar kommunens kostnader för försörjningsstöd 
och för arbetsmarknadsinsatser. 

 

8.2 Coronakrisen 
Effekterna av Coronavirusets spridning inom den svenska arbetsmarknaden är 
dramatiska. Många av de arbeten som försvinner finns i branscher som utgör 
viktiga instegsjobb för både utrikes födda och unga. Därtill skapar en högre 
arbetslöshet en tuffare konkurrens för de som redan står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

En särskilt viktig grupp att uppmärksamma är de unga som idag varken arbetar 
eller studerar samt de unga som bedöms ligga i riskgruppen att träda in i en 
sådan livssituationen under de kommande åren. Ökade kostnader i 
försörjningsstöd får målgruppen prognostiseras öka samt bli långvariga. 
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Redovisning av tillfälligt bidrag till föreningen 
Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro mellan den 
1 januari till den 31 december 2019 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner Föreningen Frivilliga Familjehems 
redovisning av utbetalt föreningsbidrag på 127 500 kr mellan perioden 
1 januari – 31 december 2019 

2. Föreningen Frivilliga Familjehem ska betala tillbaka 22 500 kr till 
Socialnämnden enligt riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till 
förening som arbetar för ensamkommande barn som fyller 18 år under 
asylprocessen 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 26 september 2019 § 73 att ge föreningen 
Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommun ett föreningsbidrag på 150 000 
kr enligt riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för 
ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen för 2019. 
Föreningsbidraget avsåg boende a 2 500 kr per månad för fem stycken 
ungdomar inom riktlinjens målgrupp under perioden 1 januari till den 31 
december 2019.  

Föreningen Frivilliga Familjehem redovisningsrapport inkom till kommunen 
den 5 april 2020.  

Socialkontoret bedömer att föreningen Frivilliga Familjehems redovisning 
uppfyller de krav som ställs i riktlinjen. Föreningen ska betala tillbaka 22 500 
kr till Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2020 

 Bilaga - Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommuns 
redovisningsrapport den 5 april 2020.  

Ärendet 

Socialnämnden beslutade den 26 september 2019 § 73 att ge föreningen 
Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommun ett föreningsbidrag på 150 000 
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kr enligt riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för 
ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen för 2019. 
Föreningsbidraget avsåg boende a 2 500 kr per månad för fem ungdomar inom 
riktlinjens målgrupp under perioden 1 januari till den 31 december 2019.  

Enligt riktlinje ska föreningen redovisa hur bidraget har använts i en rapport till 
Socialnämnden. Rapporten ska innehålla följande kriterier: 

 Rapporten ska på ett tydligt och korrekt sätt beskriva hur bidraget har 
använts och under vilken tidsperiod. Antalet kommunanvisade 
ungdomar som har tagit del utav bidraget ska anges samt vilket boende 
de har haft och hur länge.  

 Föreningen ska även ange om det finns några medel kvar och vad detta 
beror på. Medel som ej använts ska betalas tillbaka till Socialnämnden.  

 Rapporten ska vara godkänd av revisorer för att garantera att medlen 
använts ansvarsfullt. 

Redovisning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för 
ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen- 
januari till december 2019.  

Föreningen Frivilliga familjehems redovisningsrapport inkom till 
socialkontoret den 5 april 2020. Se bilaga.  

Föreningen har använt bidraget till att betala ett månatligt bidrag på 2 500 kr 
till familjehem till sex ungdomar under 2019. Bidraget har betalats ut i 
efterskott då föreningen har sett att boendet har fungerat.  

Att vara familjehem är ett frivilligt åtagande och föreningen upplever att 
engagemanget mellan familjer varierar. När föreningen får kontakt med ett 
blivande familjehem gör föreningen ett hembesök där de berättar om sin 
verksamhet och projektet. Familjen får då möjlighet att ställa frågor. Efter 
några dagars betänketid får de träffa den ungdom som föreningen anser vara 
mest lämpad för just det familjehemmet. Föreningen rekommenderar sedan 
parterna att komma överens om de regler som gäller för boendet. Mestadels 
sker en prövotid på två veckor innan familjehemmet åtar sig att ta in ungdomen 
på en längre tid. Föreningen erbjuder även stöd till familjehemmen genom att 
de träffas en gång per månad.  

Varje ungdom har även en kontaktperson i föreningen. Kontaktpersonen har till 
uppgift att se om ungdomen har några särskilda behov. Behoven kan gälla 
asylärendet, skolan och fritiden. Kontaktpersonen följer även löpande hur det 
fungerar med familjehemmet och har kontakt med dem.  

Hur bidraget har använts 

Föreningen anger att antalet ungdomar som på olika sätt har fått stöd under 
2019 varit betydligt lägre än året innan. Detta kan delvis förklaras med att ett 
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antal ungdomar har omfattats av ändringar i gymnasielagen vilket har inneburit 
att de fått tillfälliga uppehållstillstånd och på så sätt haft möjligheten att 
försörja sig med studiemedel. Ett antal ungdomar har även valt att lämna 
Sverige under 2019 efter att de har fått sina slutgiltiga avslag på sina 
asylansökningar.  

Föreningen anger i sin redovisning att sex ungdomar har fått stöd med hjälp av 
kommunens bidrag under 2019. 
Tabell 1. 

Antal placerade ungdomar och antal familjehem per månad  

Månad Antal ungdomar Antal familjehem 

januari 6 6 
februari 6 6 
mars 6 6 
april 6 6 
maj 6 6 
juni 5 5 
juli 4 4 
augusti 4 4 
september 2 2 
oktober 2 2 
november 2 2 
december 2 2 

  

Redovisning av bidraget 

Sammanlagt har Föreningen Frivilliga familjehem använt 127 500 kr till 
utbetalningar åt familjehem mellan perioden 1 januari – 31 december 2019. 
Hela summan har inte använts utan 22 500kr kvarstår. Föreningen anger att 
anledningen till att inte hela beloppet använts är att flera ungdomar har lämnat 
landet samt att en ungdom blev åter placerad, efter beslut i domstol, i 
kommunalt familjehem.  

Tabell 2 

Utbetalning i kronor per familjehem 2019  

Familjehem Totalt 

1 30 000 
2 30 000 
3 20 000 
4 20 000 
5 15 000 
6 12 500 
Totalt 127 500 
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Socialkontorets bedömning 

Socialnämnden beslutade den 26 september 2019 § 73 att ge föreningen 
Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommun ett föreningsbidrag på 150 000 
kr enligt riktlinje för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för 
ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen för 2019. 
Föreningsbidraget avsåg boende a 2 500 kr per månad för fem ungdomar inom 
riktlinjens målgrupp under perioden 1 januari till den 31 december 2019.  

Att bidraget avsåg en boendekostnad a 2 500 kr per månad för fem ungdomar 
grundar sig på den ansökan som föreningen skickat in. Föreningen för fram i 
sin ansökan att det är fem ungdomar som fortsatt behöver hjälp ifrån 
föreningen med boende under 2019 då de fortfarande väntade på beslut i sina 
asylärenden.  

I bilagd redovisning framgår det att sex ungdomar hade familjehem genom 
föreningen mellan månaderna januari och maj. Andelen ungdomar i 
familjehem minskade sedan under året och mellan september och december var 
det två ungdomar som bodde i familjehem via föreningen.  

Socialkontoret bedömer att Föreningen Frivilliga Familjehems redovisning i 
sin helhet uppfyller de krav som ställs i riktlinjen. Kontoret godkänner även att 
föreningsbidrag har använts till boende åt mellan sex och två ungdomar under 
året. Föreningen ska betala tillbaka 22 500 kr till Socialnämnden. 

På grund utav rådande omständigheter med Covid-19 under våren 2020 inkom 
föreningens redovisningsrapport utan underskrift av revisor. Socialkontoret 
godkände detta förfarande.  

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det till gagn för asylsökande ensamkommande 
ungdomar som hinner fylla 18 år före beslut i sitt asylärende ges möjlighet att 
bo kvar i kommunen för att undvika flytt flera gånger. 

 

  

Socialchef  

 TF. avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro kommuns redovisningsrapport den 5 
april 2020. 
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Beslut sänds till 

 Föreningen Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro 
 Kamrer avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd 
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Redovisning	av	tillfälligt	bidrag	till	föreningen	Frivilliga	
Familjehem	i	Upplands-Bro,	1	januari	–	31	december	2019	
	
	
Bakgrund	
	
Föreningen	Frivilliga	Familjehem	i	Upplands-Bro	beviljades	i	september	2019	ett	
bidrag	på	150	000	kr	av	Upplands-Bro	kommun.	Ersättningen	avser	boende	till	
riktlinjens	målgrupp	mellan	perioden	1	januari	till		31	december	2019.		
	
Målsättningen	för	projektet	är	att	ensamkommande	asylsökande	barn-	och	
ungdomar	som	fyllt	eller	skrivits	upp	i	ålder	till	18	år	ska	kunna	bo	kvar	i	
kommunen	och	fortsätta	sin	skolgång	tills	deras	asylärenden	är	avgjorda.	
	
Verksamhet	
	
FFUB	har	under	2019	bistått	15	ungdomar	på	olika	sätt.	Det	har	i	första	hand	
gällt	boende	(6	ungdomar),	men	även	hjälp	i	asylärendet,	ansökan	om	
ekonomiskt	bistånd,	förlängning	av	uppehållstillstånd,	och	hjälp	med	studier	och	
ansökan	om	både	extra-	och	fast	arbete.	
	
Ett	antal	av	ungdomarna	har	under	året	lämnat	landet.	En	ungdom	har	återfått	
familjehemsplacering	genom	kommunen.		
	
Samarbeten	
	
FFUB	har	under	2019	haft	nära	samarbete	med	Upplands-Bro	kommun.	Vi	har	
deltagit	i	flera	möten	med	representanter	för	socialkontoret,	Komvux	och	UBG.		
	
Vi	har	vidare	haft	ett	samarbete	med	Rädda	Barnen	centralt	och	deltagit	vid	
seminarier	och	möten.	Vi	har	vidare	sökt	samarbete	med	Röda	Korset	och	
Svenska	Kyrkan.		
	
FFUB	har	också	samarbetat	med	organisationer	och	frivilliga	i	andra	kommuner	
såsom:	Frivilliga	Familjehem	i	Sverige,	Svenska	Afghanistankommitténs	
stödgrupp	för	gode	män,	Samverkan	grupp	18,	m.fl.	
	
Medlemmar	i	styrelsen	och	arbetsgruppen	har	fortlöpande	utbildat	sig.	
Medlemmar	från	föreningen	har	deltagit	/	medverkat	i	verksamheter	och	möten	
som	arrangerats	av	exempelvis	Rädda	Barnen,	FARR,	Länsstyrelsen	i	Stockholms	
län	och	Migrationsverket.	
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FFUB	påbörjade	under	2019	ett	samarbete	med	föreningen	Företagarna	i	
Upplands-Bro	kring	mentorskap.		
	
Aktiviteter	
	
Det	centrala	arbetet	för	föreningen	har	under	perioden	varit	att	stötta	
familjehemmen	och	ungdomarna.	
	
Föreningen	har	bl.a.	arbetat	med	följande	aktiviteter	
- hitta	boenden	till	ungdomar	genom	rekrytering	av	frivilliga	familjehem	(via	

informationsmöten,	annonsering,	deltagande	på	div	arrangemang,	sociala	
medier,	flygblad,	kontakter,	mm)	

- betala	ersättning	till	frivilliga	familjehem	
- stöttning	av		familjehemmen	genom	regelbundna	möten	
- möten	med	ungdomar	både	ensamma	och	i	grupp	
- uppföljning	med	ungdom	och	familj	
- stötta	ungdomarnas	skolgång	
- stötta	fritids-	och	sociala	aktiviteter	för	ungdomarna	
- praktiskt	och	moraliskt	stötta	ungdomarna	i	asylprocessen	
- framtagande	och	spridning	av	informationsmaterial	
	
Varje	ungdom	har	en	kontaktperson	i	föreningen.	Den	kontaktpersonen	har	haft	
som	uppgift	att	se	om	ungdomen	har	några	särskilda	behov.	Det	kan	gälla	
asylärendet,	skolan,	fritiden,	mm.	Kontaktpersonen	har	även	löpande	följt	upp	
hur	det	fungerar	i	familjehemmet	och	har	kontakt	med	den.		
	
Frivilliga	Familjehem	
	
De	frivilliga	familjehem	som	ingår	i	projektet	skiljer	sig,	helt	naturligt,	en	del	från	
fall	till	fall.	Det	är	ett	frivilligt	åtagande	vilket	innebär	att	engagemanget	också	
varierar.		
	
När	vi	får	kontakt	med	ett	blivande	familjehem	gör	vi	ett	besök	för	att	berätta	om	
föreningen	och	projektet.	Familjen	får	möjlighet	att	ställa	frågor.	Oftast	brukar	de	
vilja	ha	en	betänketid	på	några	dagar.	Därefter	träffar	de	den	ungdom	vi	
bedömer	bäst	passar	det	boendet.		
	
Vi	rekommenderar	att	parterna	kommer	överens	om	”regler”	som	t.ex.	vad	man	
väntas	hjälpa	till	med,	om	man	får	ta	hem	kompisar,	tider,	mm.	Därefter	brukar	
vi	komma	överens	om	en	prövotid	på	två	veckor	innan	familjen	åtar	sig	att	ta	in	
ungdomen	på	längre	tid.	Vi	har	också	exempel	på	hem	där	ungdomarna	bott	
kortare	tid	i	väntan	på	en	längre	placering.	
	
Det	finns	exempel	på	familjehem	som	på	ett	fantastiskt	sätt	engagerat	sig	i	
ungdomen	och	gett	denne	stöd	i	frågor	som	asylärendet,	skolgång,	fritid,	mm.	
Andra	har	”bara”	erbjudit	trygghet	i	form	av	tak	över	huvudet.	I	ökande	
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utsträckning	ser	vi	att	det	enda	alternativet	är	att	hitta	placeringar	där	betalning	
av	bidrag	mer	kan	ses	som	en	”hyra”.	
	
Föreningen	erbjuder	stöd	till	de	frivilliga	familjehemmen	genom	att	vi	träffas	en	
gång	per	månad.	Vid	dessa	tillfällen	diskuteras	både	allmänna	och	specifika	
frågor.	Vi	har	märkt	att	dessa	träffar	har	varit	ett	stort	stöd	för	familjehemmen.	
	
Hur	bidraget	har	använts	
	
Bidraget	har	använts	till	att	betala	ett	månatligt	bidrag	på	2	500	kr	till	
familjehemmen	för	ökade	kostnader.	Bidraget	har	betalas	ut	i	efterskott	då	man	
sett	att	allt	har	fungerat	enligt	överenskommelse	och	om	ungdomen	har	bott	där	
hela	eller	delar	av	månaden.	
	
Antal	ungdomar	som	fått	stöd	
	
Antalet	ungdomar	som	på	olika	sätt	har	fått	stöd	av	föreningen	har	under	2019	
varit	betydligt	lägre	än	året	innan.	Ett	antal	ungdomar	har	omfattats	av	
ändringar	i	gymnasielagen,	vilket	inneburit	att	de	fått	tillfälliga	
uppehållstillstånd	och	kunnat	försörja	sig	med	studiemedel.	Flera	ungdomar	
lämnade	under	2019	Sverige	efter	att	ha	fått	slutgiltiga	avslag	på	sina	
asylansökningar.	
	
Totalt	sex	ungdomar	har	fått	stöd	med	hjälp	av	kommunens	bidrag	under	2019.	
	
Antal	placerade	ungdomar	och	antal	familjehem	per	månad	presenteras	nedan	
	
Månad	 Antal	ungdomar	 Antal	familjehem	
januari	 6	 6	
februari	 6	 6	
mars	 6	 6	
april	 6	 6	
maj	 6	 6	
juni	 5	 5	
juli	 4	 4	
augusti	 4	 4	
september	 2	 2	
oktober	 2	 2	
november	 2	 2	
december	 2	 2	
	
	
Redovisning	av	bidraget	
	
127	500	kr	har	använts	som	månatligt	ersättning	till	familjehem	för	kostnader	
kring	själva	boendet.	Anledningen	till	att	inte	hela	beloppet	använts	är	att	flera	
ungdomar	har	tvingats	lämnat	landet.	En	ungdom	blev	återplacerad	i	kommunalt	
familjehem,	efter	beslut	i	domstol.		
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Utbetalning	i	kronor	per	familjehem	2019	framgår	nedan.	

	 	 	
Familjehem	 Totalt	
1	 30	000	
2	 30	000	
3	 20	000	
4	 20	000	
5	 15	000	
6	 12	500	
Totalt	 127	500	

	
	
	
	
	
Håbo-Tibble	den	4	april	2020	
för	Föreningen	Frivilliga	Familjehem	i	Upplands-Bro	
	
	
	
	

	 	 	 	 	
Ordförande	 	 	 	 	 Kassör	
	
	
	
Undertecknad	revisor	har	denna	dag	granskat	ovan	uppgifter	och	finner	dessa	
väl	styrkta	med	bokföringsunderlag	och	protokoll.	
	
Bro	den	5	april	2020	
	
	
	
	

	
Revisor	
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Rapportering av ej verkställda och verkställda 
beslut per den 30 april 2020 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda 
och verkställda beslut per den 30 april 2020 till kommunens revisorer. 

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 
verkställda beslut per den 30 april 2020 till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Vid rapporteringstillfället den 30 april 2020 fanns det ett ej verkställt beslut 
enligt LSS. Ett beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställt har avslutats 
under perioden och avser insats enligt LSS. 

Vid rapporteringstillfället den 30 april 2020 fanns det två ej verkställda beslut 
enligt SoL. Inga beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställt har 
avslutats under perioden och avser insats enligt SoL. 

Utifrån rådande situation med pågående Covid-19 pandemi samt de, för 
tillfället, gällande nationella rekommendationerna fattades under våren 2020 
beslut i socialnämnden om att tillfälligt stänga delar av kommunens dagliga 
verksamheter (SN 20/0011-5). Dessa åtgärder genererade icke verkställda eller 
delvis icke verkställda beslut för ett antal individer. Rapportering kommer 
fortlöpande att ske till Inspektionen för vård och omsorg samt återrapporteras i 
berörd nämnd under hösten 2020. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2020. 
 Statistikrapport 

Ärendet 

Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i SoL samt från den 1 
juli 2008 genom ett tillägg i LSS, skyldighet att rapportera in gynnande beslut 
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för 
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vård och omsorg (IVO). Från samma datum gäller även skyldigheten att 
rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom 
tre månader från dagen för avbrottet.  

Alla ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när 
beslutet har verkställts.  

Rapporteringen till IVO och kommunens revisorer ska ske på individnivå och 
lämnas in en gång per kvartal.  

Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ske i form av en statistikrapport 
där individen är avidentifierad.  

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är 
berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Det lägsta beloppet för 
en sanktionsavgift är tio tusen kronor och den högsta en miljon kronor. 

Nuläge vid rapporteringstillfället 30 april 2020 

Individ och familjeomsorg, insatser enligt SoL 

Vid rapporteringstillfället den 30 april 2020 fanns det inte några ej verkställda 
beslut att rapportera från individ och familjeomsorgen. 

Handikappomsorg, insatser enligt SoL 

Vid rapporteringstillfället den 30 april 2020 fanns det två ej verkställda beslut 
att rapportera från handikappomsorgen enligt SoL. De båda ärendena avser 
insatsen sysselsättning där den enskilde ej är motiverad att ta emot insatsen i 
det ena fallet och där den enskilde i det andra fallet uteblivit från inbokat möte 
och ej går att komma i kontakt med. 
 
Inga beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har avslutats under 
perioden i avseendet insatser enligt SoL. 

Insatser enligt LSS 

Vid rapporteringstillfället den 30 april 2020 fanns det ett ej verkställt beslut 
enligt LSS. Ärendet avser bostad med särskild service. 
 
Skäl till att beslut avseende boende med särskild service ej verkställts är att den 
enskilde tackat nej till samtliga erbjudna platser. Den enskilde har dock tackat 
ja den 28 februari 2020 och inväntar renovering av bostaden innan beslutet kan 
verkställas. 

Ett beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställt har avslutats under 
perioden i avseendet insatser enligt LSS. 
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Barnperspektiv 

Socialkontoret konstaterar att denna rapport inte står i strid med barnets bästa. 

 

 

Socialkontoret 

 

  

Socialchef  

  

 
 

Bilagor 

1. Statistikrapport 
 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 
 Kommunens revisorer  
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     2020-08-31 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
 
Rapporteringstillfälle 30 april 2020 

Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (LSS) 

Beslutsdatum för 
gynnande beslut 
som ej verkställts 

Korttidsvistelse 
utanför det egna 
hemmet 

Bostad med 
särskild service 

Daglig 
verksamhet 

Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

Datum för 
verkställighet/avslut 

2019-10-16 X   X  2020-04-07 
 

 

Rapporteringstillfälle 30 april 2020 

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (LSS)   
Beslutsdatum för 
gynnande beslut 
som ej verkställts 

Korttidsvistelse 
utanför det egna 
hemmet 

Bostad med 
särskild service 

Daglig 
verksamhet 

Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

Kommentar 

2014-10-15  X   X Den enskilde har tackat nej till 
erbjudande – 2015-02-17, 2015-04-
15, 2016-04-05, 2019-05-15 samt 
2019-10-07, 2020-01-15. Tackat ja 
2020-02-28. Inväntar renovering av 
bostaden innan beslutet kan 
verkställas. 
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Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
 
Rapporteringstillfälle 30 april 2020 

 

 

 

Rapporteringstillfälle 30 april 2020 

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (SoL) 
 

Beslutsdatum för 
gynnande beslut som 
ej verkställts 

Äldreomsorg Handikapp-
omsorg 

IFO  Kvinna/flicka Man/pojke Kommentar 

2019-11-20  X   X Den enskilde har varit inlagd på 
behandlingshem t.o.m. 2020-03-
06, och därav har insatsen 
sysselsättning ej kommit igång. Ej 
motiverad till att ta emot insatsen, 
men handläggaren jobbar för att 

Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (SoL) 

Beslutsdatum för 
gynnande beslut som 
ej verkställts 

Äldreomsorg Handikapp-
omsorg 

IFO Kvinna/flicka Man/pojke Datum för 
verkställighet/avslut 
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     2020-08-31 

den enskilde ska motiveras att ta 
emot insatsen. 

2019-11-15  X   X Avser sysselsättning. Den enskilde 
hade inbokat möte med utförare av 
insatsen 2020-03-12, men kom ej 
till mötet. Går ej att få tag på. 
Handläggaren fortsätter försöka 
komma i kontakt med den enskilde. 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

 

 

2020-06-29 SN 20/0252  

Socialnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Statistikrapport socialnämnden kvartal ett och 
två 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner statistikrapporten för perioden 1 januari till 30 juni 
2020. 

Sammanfattning 

Denna kvalitetsuppföljning avser kvalitet i individ- och familjeomsorgen. 
Rapporten är en del i det kvalitetsarbete som ger information och kan vara till 
grund för eventuella handlingsplaner för utökad kvalitet i socialkontorets 
arbete.  

Rapporten inhämtar uppgifter både från Statistiska Central Byrån (SCB) och 
socialkontorets interna verksamhetssystem. Siffrorna för december månad 
finns inte publicerade och kan på grund av detta inte redovisas. 

I de ärendeslag där antal ärenden understiger fyra personer kommer inte någon 
redovisning att ske på grund av sekretesskäl. I andra sammanhang där statistik 
redovisas, exempelvis Kolada, redovisas ingen statistik om individantalet 
understiger fyra personer och vi har antagit samma mått. 

Statistikrapporten innehåller både kvartal ett och två 2020. 

Statistiken från Socialstyrelsen kan endast redovisas till maj månad. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-29 

 Statistikrapport kvartal ett och två 2020 

Ärendet 

Antal hushåll inom ekonomiskt bistånd har varierat under perioden 1 januari 
till 30 juni 2020. Utbetalt belopp per hushåll har haft en ökning sedan oktober 
2019. Från april 2020 har beloppet minskat marginellt.  

När det gäller utbetalning per ändamål har kostnaderna delats upp i två olika 
tabeller eftersom det annars blir svårläst på grund av differensen i kostnaderna.  
Kostnaden för försörjningsstöd är den enskilt största posten. Vissa kostnader är 
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svåra att planera för och fluktuerar över tid, exempelvis tillfälligt och boende 
på kvinnojour vilket kan bero på att insatserna är akutstyrda.  

 

Antal pågående utredningar på ekonomiskt bistånd varierar från 69 till 135 per 
månad Antal personer som deltar i AME har ökat sedan mars 2020. 

Av de insatser som avslutas går de flesta ut i egen försörjning. Egen försörjning 
kan vara inkomster från andra myndigheter eller eget arbete. Merparten har 
egen försörjning i form av arbete. I jämförelse med andra kommuner har 
Upplands-Bro kommun en liknande andel bidragstagare i procent jämfört med 
Nynäshamns och Järfälla kommun. Procentandelen för antal barn i familjer 
med ekonomiskt bistånd är på samma nivå som Nynäshamns kommun. När 
siffran är hög när det kommer till antal barn kan bero på att ett hushåll kan ha 
flera barn.  

När det gäller missbruk och annan vuxenvård har antalet pågående utredningar 
minskat under perioden 1 januari till 30 juni 2020.  Antal vårddygn har ökat 
sedan februari 2020. De placeringar som genomförs är frivilliga utifrån 
Socialtjänstlagen. Insats i form av öppenvård genomförs i hög grad genom 
kommunens egen öppenvård. 

Antal beviljade bostäder med sociala kontrakt fluktuerar under hela året.  

Barn och ungdomsenheten visar på att antal utredningar åldersspannet 0-12 år 
är fler än åldersspannet 13-18 år. Det kan bero på att när det gäller små barn 
kan utredning handla mer kring föräldraförmågan och när det gäller äldre barn, 
13-18 år, kan det vara mer vanligt med utredning kring barnets eget beteende. 

När det kommer till orossamtal med polis kan det inte redogöras för några 
siffror då antalet är under 4 personer. Orossamtal riktas främst till barn under 
15 år och som inte har anammat en kriminell livsstil. 

Både klient och socialsekreterare är i hög grad överens om att målet är uppfyllt 
med de insatser som avslutats på Barn- och ungdomsenheten. 

Barnperspektiv 

Detta ärende handlar om statistik från de olika myndighetsavdelningarna. 
Statistik för barn- och ungdomsenheten redovisas. Barnperspektivet beaktas i 
det utredningsarbete som bedrivs på myndighetsavdelningarna och är ej 
aktuellt i statistik som redovisas för att ge inblick i verksamheten 
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1 Inledning 
 

Denna uppföljning avser kvalitet i individ- och familjeomsorgen. Rapporten är 
en del i det kvalitetsarbete som ger information och kan ligga till grund för 
eventuella handlingsplaner för utökad kvalitet i socialkontorets arbete.  

Rapporten bygger på uppgifter som lämnas till SCB (Statistiska Central Byrån) 
och Socialstyrelsen för att kunna jämföra Upplands-Bro med andra kommuner. 
Rapporten innehåller även uppgifter ur vårt eget verksamhetssystem. 

En förutsättning för att siffrorna ska vara riktiga är att handläggare öppnar och 
avslutar utredningar och insatser vid rätt tidpunkt och att de i övrigt redovisar 
de förändringar som sker i insatserna på ett korrekt sätt i verksamhetssystemet.  

I de ärendeslag där antal ärenden understiger fyra personer kommer någon 
redovisning inte att ske på grund av sekretesskäl. I andra sammanhang där vi 
redovisar statistik, exempelvis Kolada redovisas ingen statistik om 
individantalet understiger fyra personer och vi har antagit samma mått.  

Alla diagram som redovisas visar siffror från första juli 2019 till sista juni 
2020. 
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2 Vuxenenheten 
 

Vuxenenheten handhar ärenden som rör ekonomiskt bistånd, missbruk, boende 
och våld i nära relationer (ViNR). Nedan kommer varje grupp redovisas för 
sig. Jämförelse med andra kommuner kommer presenteras i ett separat avsnitt.  

2.1 Ekonomiskt bistånd 

 

Beskrivning: Diagrammet visar hur många hushåll som har fått ekonomiskt 
bistånd under perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2020. 

Kommentar: Sammantaget kan man se att antal hushåll var på en låg nivå i 
februari för att sedan öka i mars och sedan minska igen. 

 

 

Beskrivning: Diagrammet visar hur mycket ekonomiskt bistånd som har 
utbetalats per månad sedan juli 2019. I budget finns det två olika poster, en för 
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nyanlända och en för övriga. I den här tabellen redovisas sammanlagd kostnad 
för de två olika posterna.  

Kommentar: Utbetalt belopp för ekonomiskt bistånd per månad och hushåll 
har ökat sedan december 2019. Differenserna i utbetalningar per månad kan 
variera utifrån vilket datum som utbetalning av ekonomiskt bistånd görs. Om 
en ansökan kommer in sent kan bistånd för exempelvis oktober betalas i 
november. En fortsatt lite högre månadsutbetalning per hushåll från mars 
månad 2020 kan ha samband med utbrott av covid-19. 
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Beskrivning: I redovisningen av vilka ändamål ekonomiskt bistånd utgått till 
har vi valt att visa i två olika tabeller. Detta då den stora kostnaden är för 
försörjningsstöd som ingår i skälig levnadsstandard (så kallad riksnorm) och 
differensen är stor mot de andra kostnaderna. Informationen blir oläsbar om 
kostnaderna inte delas upp i två olika tabeller. Tabellen visar hur mycket som 
betalats ut månadsvis under perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020. Elskulder 
redovisas ej då antalet är under fyra personer och kostnaden inte är aktuell 
varje månad. 

Kommentar: Den största utgiftsposten är försörjningsstöd. Kostnad för 
tillfälligt boende/kvinnojour är periodvis en stor utgiftspost men varierar per 
månad. Variationen kan bero på att dessa insatser är mer akutstyrda. Oklart vad 
posten annat innehåller och vad som skulle kunna vara en större utgiftspost i 
den gruppen.  
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Beskrivning: Antal påbörjade, pågående och avslutade utredningar som avser 
ekonomiskt bistånd. Siffrorna är exklusive ärenden nyanlända. Staplarna ska 
läsas som att pågående är alla utredningar som är aktuella på enheten. Stapel 
påbörjade visar antal nya utredningar och avslut de utredningar som avslutats 
varje månad.  

Kommentar: Under våren 2020 har antal pågående utredningar på ekonomiskt 
bistånd ökat.  

2.2 Arbetsmarknadsinsatser 
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Beskrivning: Tabellen visar antal beslutade insatser från ekonomiskt bistånd 
hos arbetsmarknadsenheten. De arbetssökande som har ekonomiskt bistånd ska 
ha kontakt med Arbetsmarknadsenheten (AME). De personer som är aktuella 
på grund av missbruk och har en insats på AME som bistånd är inte 
medräknade.  

Kommentar: Antal personer som deltar i AME har ökat.  

2.3 Avslutsorsaker ekonomiskt bistånd  
 

 

Beskrivning: Staplar visar antal avslut av ekonomiskt bistånd beroende på 
självförsörjande, annan orsak, flyttat, ej avhörd. Vi har valt att i rapporten 
använda oss av de siffror som vi redovisar till Socialstyrelsen. Siffrorna är för 
2020. 

Kommentar: Av de ärenden som avslutas är de flesta självförsörjande.  
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Beskrivning: De antal avslutade insatser som har kodats som självförsörjande 
finns uppdelade i vilken typ av självförsörjning som klienten har gått till. Vi 
har valt att i rapporten använda oss av de siffror som vi redovisar till 
Socialstyrelsen. Siffrorna är för perioden 1 januari till 30 juni 2020.  

Kommentar: Inkomst genom arbete är den vanligaste avslutsorsaken inom 
egen försörjning. Annan ersättning är den näst vanligaste och det kan vara 
exempelvis ersättning från Försäkringskassan.  

2.4 Jämförelse andra kommuner 
De jämförelsekommuner som vi har tagit fram grundar sig på de kommuner 
som mest liknar oss när det gäller andel av befolkningen som har 
försörjningsstöd samt kostnad per invånare. De kommuner vi har valt finns i 
Stockholms län och jämförelser med dessa kommuner har gjorts sedan 2013. 
Jämförelsekommuner är Järfälla, Nynäshamn, Sigtuna och Sundbyberg. 
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Beskrivning: Ovan visar utbetalt belopp per månad och hushåll under perioden 
1 juli 2019 till 31 maj 2020. 

Kommentar: Upplands-Bro kommun har en topp i december och efter det 
ligger kurvan ganska konstant.  

 

 

Beskrivning: Den här grafen avser andel vuxna, personer 18 år och uppåt, 
bidragstagare i procent av befolkningen i varje kommun från 1 juli 2019 till 31 
maj 2020. 

Kommentar: Upplands-Bro kommun har haft en något högre kurva än övriga. 
Det bör noteras att kurvan pekar neråt i maj och utvecklingen bör följas upp i 
nästkommande rapport.  
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Beskrivning: Grafen visar andelen barn under 18 år som lever i en familj som 
uppbär försörjningsstöd perioden 1 juli 2019 till 31 maj 2020.  

Kommentar: Tabellen med antal barn under 18 år som har försörjning genom 
ekonomiskt bidrag är högre procentuellt än tabell med antal vuxna som har 
försörjning genom ekonomiskt bidrag. Det kan bero på flera olika saker 
exempelvis att hushåll kan ha flera barn.  

2.5 Missbruk och annan vuxenvård 

 

Beskrivning: Detta avser utredningar avseende vuxna. Det är ansökan som 
avser missbruksvård eller våld i nära relation. Vad avser missbruksvård kan det 
gälla både öppenvårdsbehandling och ansökan om behandlingshem. LVM 
utredningar redovisas inte på grund av sekretessen då det är för lågt antal.  
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Med påbörjade utredningar avses nya utredningar som startats upp, pågående 
är de utredningar som pågår under perioden.  

Kommentar: Antal utredningar har minskat under våren 2020 för att öka igen 
i juni.  

 

  

Beskrivning: Tabeller ovan visar antal vårddygn och antal personer som 
placerats. Tabellerna visar placeringar genom SoL.  

Kommentar: Det finns inga placeringar på statens institutionsstyrelse (SiS) 
enligt LVM under perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020. Placering med ett 
LVM beslut kan ske på vanliga HVB och redovisas inte enskilt utan finns 
medräknat i tabell ovan. Kostnader för placeringar som genomförs på SiS och 
ett HVB för SoL placeringar skiljer sig väsentligt åt i kostnad.  
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Beskrivning: Grafen visar antal insatser som avser öppenvård för vuxna i egen 
regi. 

Kommentar: Grafen visar att Vuxenenheten i stor utsträckning använder sig 
av öppenvården som drivs i egen regi.  

2.5.1 Avslutsorsaker missbruk 

  

Beskrivning: Tabellerna beskriver hur många av de avslutade insatserna där 
målen har uppfyllts, delvis uppfyllts eller icke uppfyllts samt om insatsen 
övergår till en annan insats. Totalt har det avslutats 29 insatser. 

Kommentar: Ofta när målet inte är uppfyllt beror det oftast på att klienten 
själv valt att avbryta pågående insats.  

2.5.2 Boende 
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Beskrivning: Detta beskriver antal boende i sociala lägenheter. Det är uppdelat 
i vuxna samt de som fått bostad enligt bosättningslagen. Bostad enligt 
bosättningslagen får de nyanlända under sina två första år i kommunen. Sedan 
november 2018 ges beslut enligt bosättningslagen.  

Kommentar: Antal beviljade bostäder har ökat sedan december 2019. 
Ökningen har legat konstant under våren 2020. Bostäder enligt 
bosättningslagen har minskat sedan juni 2020.  

3 Barn- och ungdomsenheten 
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Beskrivning: Tabellerna visar antal utredningar hos barn- och 
ungdomsenheten. Redovisningen delas upp i barn 0 - 12 år och ungdom 13 - 18 
år. Diagrammen är uppdelade på påbörjade, pågående och avslutade 
utredningar. 

Staplarna ska läsas som att pågående är alla utredningar som är aktuella på 
enheten. Stapel påbörjade visar antal nya ärenden och avslut de ärenden som 
avslutats.  

Kommentar: I gruppen 0 - 12 år är det högre antal påbörjade och pågående 
utredningar. Det kan bero på att när det gäller små barn kan utredning handla 
mer kring föräldraförmågan och när det gäller äldre barn, 13 - 18 år, är det mer 
utredning kring barnets eget beteende.  

 

 
Beskrivning: Tabell visar vård utanför hemmet både med SoL och LVU. 
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Kommentar: Utifrån tabellen ovan kan man se att Barn- och ungdomsenheten 
bifaller vård utanför hemmet mestadels genom frivillig medverkan (SoL). 
Tvång används i mindre skala (LVU).  

 

Beskrivning: Tabell visar antal öppenvårdsinsatser med 
öppenvård/familjebehandling. Antal kontaktpersoner och kontaktfamilj har så 
litet urval så den insatsen har plockats bort ur grafen. 

Kommentar: Grafen visar att barn- och ungdomsenheten i stor utsträckning 
använder sig av öppenvården som drivs i egen regi. 

3.1 Orossamtal med polisen 
Antal orossamtal som genomförts tillsammans med Polisen är för få för att 
kunna redovisa utifrån sekretess.  

Det är en ny arbetsform tillsammans med Polisen som startade under 2019. 
Arbetsmetoden är att socialtjänsten får information och gör en bedömning om 
det är lämpligt att ha ett orossamtal tillsammans med Polisen. Orossamtal riktas 
främst till barn under 15 år och som inte har anammat en kriminell livsstil. 
Orossamtal ska inte hållas om det finns en pågående förundersökning hos 
Polisen. Syftet med samtalet är att förtydliga och förmedla oro för både 
vårdnadshavare och barn.  
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3.2 Avslutsorsaker 

 

Beskrivning: Tabellen visar hur många av de avslutade insatserna som målen 
har uppfyllts, delvis uppfyllts eller icke uppfyllts. Den här tabellen bör läsas 
tillsammans med tabellen under för att kunna sättas i ett helhetsperspektiv. 

Kommentar: I 40 av de avslutade ärendena har målet med vården uppfyllts.  

 

 

Beskrivning: Tabellerna visar vem som har bedömt att målet med vården har 
uppfyllts.  

Kommentar: Både klient och socialsekreterare är i stor grad överens om att 
målet är med vården är uppfyllt. Det tyder på att arbetet präglas av motivering 
och kartläggning av familjen och att arbetet sker tillsammans med familjen för 
att rätt insats ska kunna ges familjen och barnet/ungdomen. 
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Sammanträdestider för Socialnämnden 2021 

Förslag till beslut 

Sammanträdestider för Socialnämnden och dess beredning för år 2021 
fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets Kanslistab har 
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Socialnämnden och dess 
beredningsgrupp för år 2021. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna 
men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2021: 

 

Socialnämnden 
beredning kl. 15.00 

Socialnämnden 
 kl. 15.00 

Socialnämndens 
arbetsutskott (torsdagar) 

kl. 08.30 

21 januari 28 januari 21 januari 

11 februari 18 februari 18 februari 

8 april 15 april 18 mars, 15 april 

20 maj 27 maj 20 maj, 17 juni, 15 juli 

23 september 30 september 19 augusti, 16 september 

14 oktober 21 oktober 14 oktober, 11 november 

2 december 9 december 16 december 



51 Sammanträdestider för Socialnämnden 2021 - SN 20/0265-1 Sammanträdestider för Socialnämnden 2021 : Sammanträdestider för Socialnämnden 2021

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   SN 20/0265 

 
 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 

Barnperspektiv 

När och var nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser för barn 
och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda ärenden som behandlas 
under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de ärenden som 
behandlas i nämnden. 

  

Kommunledningskontoret 

 
 

 

 

 

   

Kanslichef  

 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter i Socialnämnden. 
 Kommunstyrelsen i Upplands-Bro. 
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Tertialrapport 2 år 2020 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2020. Socialnämnden översänder 
densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Socialnämnden visar ett negativt resultat med 15,7 mnkr vilket motsvarar 10,0 
procent. Huvudsakligen beror underskottet på höga kostnader för externa 

placeringar samt integration. På helår prognostiseras ett negativt resultat med 
15,6 mnkr motsvarande 6,6 procent.  

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 8,3 mnkr 
motsvarande 78,9 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 12,7 
mnkr motsvarande 80,4 procent. 

 

Fram till och med 31 augusti har återsökning av covidkostnader uppgått till 6,4 
mnkr. De extra kostnader som har förekommit för Socialnämnden på grund av 
covid-19 avser främst personalkostnader till följd av sjukskrivningar. Anställda 
som under perioden tillfälligt arbetat på andra enheter har legat kvar med sina 
lönekostnader på anställande enhet. Några enheter har tillfälligtvis fått ta in 
konsulter för att täcka upp för ökade sjukskrivningar men endast under kort tid. 
De kostnader som uppkommit för skyddsutrustning har främst belastat Äldre- 
och omsorgsnämnden. Ytterligare en återsökning av covidkostnader sker den 
30 november. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 16 september år 2020 

 Tertialrapport 2 år 2020 för Socialnämnden 

Barnperspektiv 

Barns bästa bevakas genom att berörda verksamheter beskriver aktiviteter som 
berör barns delaktighet.   
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Socialkontoret 

 

 

 

 

 

 

  

Socialchef  

 

Bilagor 

1. Tertialrapport 2 år 2020 för Socialnämnden 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
De målgrupper som Socialnämnden har ansvar för är i krislägen särskilt beroende av att 
de tjänster som ska tillförsäkra trygghet och stöd fungerar väl. Det betyder att 
verksamheten behöver beredskap för akuta krislägen och också förmåga att riskbedöma 
både akuta och långsiktiga konsekvenser för grupper och enskilda. 
Den pågående coronakrisen har givit verksamheten möjlighet att prova sin beredskap 
och handlingskraft. Verksamheten kan konstatera mycket gott arbete där såväl 
samarbete som flexibilitet har haft avgörande betydelse för den pågående situationen. 
Verksamheterna inom Socialnämndens ansvarsområden ser efter sommaren ett stabilare 
läge. De målgrupper som Socialnämnden har ansvar för har drabbats extra hårt av 
pandemin vilket i sin tur förväntas öka trycket på socialtjänsten. 
  
  

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att 
barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. 
Socialnämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med 
missbruksproblematik, boendestöd och träfflokal för personer med psykiska 
funktionshinder samt kommunens flyktingmottagande. 
Socialnämndens tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen 
(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utföraravdelningen 
bedriver verksamhet som grupp- och serviceboenden, daglig verksamhet, personlig 
assistans, stöd för barn, unga och familjer samt öppenvård för personer med 
missbruksproblematik och socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och 
verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, genomför avtals- 
och kvalitetsuppföljningar, håller i övergripande projekt, omvärldsbevakning samt 
samordning av nämndärenden och budgetarbete. 
Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar 
Socialnämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. 

1.3 Viktiga händelser under året 
Vuxen 

• Under våren år 2020 har en gemensam utbildning ägt rum för ökad kunskap om 
hedersrelaterat våld, riktad till de tre myndighetsutövande enheterna. 

• Påbörjat uppdrag för strukturerad urinprovtagning inom öppenvården missbruk. 
• Plan lagd för att införa ny insats, bolots, som stöd för klienter i träningslägenhet. 
• Med fokus lagd på brottsutvecklingen har plan lagts för införande av ett 

utvecklingsarbete för personer mellan 18-30 år med kriminell livsstil, med 
planerad start oktober år 2020. Arbetet är ett komplement till SIG (sociala 
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insatsgruppen) och ska kombineras med sysselsättningsinsatser med mål om 
etablering på arbetsmarknaden. 
 

Barn, unga och familjer 

• Det prioriterade och påbörjade arbetet med barns och ungas delaktighet i 
utredningsarbetet fortskrider enligt plan och metod. 

• Ökning av antal inkomna anmälningar med 15 procent jämfört med samma 
perioder tidigare år. 

• Start av treårigt projekt mars månad, barnstödsteam, med mål om att förhindra 
placeringar genom förebyggande arbete i familjer. 

• Nya digitala former för familjesamtal är bekräftat uppskattat av klienter och har 
givit nya flexibla lösningar för möten. 

• Under sommaren begicks grova brott i kommunen. Enheten och polisen 
upprättade därmed ett nära samarbete och flera orossamtal genomfördes. 
Samverkan fortgår under hösten och representant från enheten träffar polisen 
varje vecka. 

Funktionsnedsättning 

• Ringvägens servicebostad  startades upp den 1 februari år 2020. 
• LOU-avtal tecknat för ny utförare av personlig assistans. Verksamhetsövergång 

sker den 1 oktober år 2020. 
• För att säkerställa en patientsäker vård med patienten i centrum under 

coronapandemin har hälso- och sjukvårdsenheten bemannat med sjuksköterskor 
på kvällar och helger som ett komplement till den externt upphandlade 
jourverksamheten. 

• Effektivisering av daglig verksamhet och sysselsättning pågår genom översyn av 
lokaler samt verksamhetsinnehåll.  

Socialpsykiatri 

• Träfflokalen för socialpsykiatrins målgrupp uppsagd. Planering för nya lokaler 
pågår. 

• Aktivitet efter extern genomlysning av socialpsykiatrins samarbete mellan 
myndighet och utförare fortgår. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 

• Beslut om indragen delegering hos personal på ett LSS-boende har medfört 
utökat ansvar och arbetsinsats från enheten för läkemedelsöverlämning från 
sjuksköterska.  

Integration 

• Planering för mottagande av nyanlända har senarelagts då mottagandet har 
uteblivit. Plan och överenskommelse med Migrationsverket av antal mottagna 
hålls, om än något förskjutet i tid. 

Ekonomiskt bistånd 

• Tillskott av en konsultläkare som hjälp i utredningsarbetet för att se möjligheter 
till annan försörjning och/eller för att ta nästa steg i rehabiliteringsprocessen.  

• Grund lagd för ökat samordnat arbete med arbetsmarknadsenheten (AME). 



52 Tertialrapport 2 år 2020 - SN 20/0312-1 Tertialrapport 2 år 2020 : ~ SN 20_0312-3 Tertialrapport 2 2020 Socialnämnd 717537_1_1

 

Socialnämnden, Tertialrapport 2 2020 5(15) 
 

 

• Fortsatt arbete med ökad digital hantering av biståndsansökan, rutiner för 
upprättandet av genomförandeplaner, ökade kontroller i samband med 
biståndsansökan.  

• OSA, offentligt skyddad anställning, införs på AME som arbetsmarknadsinsats 
vilket ökar möjligheterna till egen försörjning för fler av enhetens 
försörjningsstödstagare. 

Övergripande 
Planerat övergripande arbete inom Socialnämndens verksamheter har i stor utsträckning 
fått lägre prioritet till förmån för stöd till verksamheter som har fått ställa om sina 
uppdrag på grund av den pågående coronapandemin. Vissa verksamheter har helt stängs 
ned, andra har hittat nya former för att tillgodose brukares behov och olika digitala 
lösningar för möten har implementerats. Målsättningen har varit att enskildas livsföring 
ska kunna fungera så normalt som möjligt och att undvika isolering och utanförskap i så 
hög grad som möjligt. 
För att förstärka ledarskapet inom utföraravdelningen har socialkontoret sedan våren 
ytterligare en avdelningschef. 
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2 Mål och resultat 

2.1 Nämndmål: Socialnämnden arbetar med att kommunens 
invånare ska ha ett tryggt och självständigt liv 

Beskrivning 

Socialtjänsten ska genom tidiga förebyggande insatser reducera uppkomsten av sociala 
problem och identifiera barn och ungdomar i riskzonen. Socialtjänsten ska också jobba 
med kortsiktiga insatser för att tydligare konsekvensbelägga mindre lämpligt beteende 
bland unga. Vi vill ytterligare stärka det nära samarbetet med övriga lokala aktörer i 
Upplands-Bro som exempelvis skola, polis, arbetsförmedling, föreningsliv och andra 
ideella organisationer. 

 

Kommentar 

Inrättat barnskyddsteam ger ökad möjlighet att uppmärksamma sociala problem i ett 
tidigt skede vilket bidrar till familjer och barns trygghet. Insatsen kräver inte 
biståndsbeslut, vilket ger snabba och flexibla lösningar anpassade efter de varierade 
sociala problem som finns i kommunen. Övriga öppna och lättillgängliga insatser som 
kommunen erbjuder barnfamiljer och ungdomar har nu full bemanning, vilket säkrar 
kvalitet och service. 
Antalet orossamtal tillsammans med polisen har under sommaren ökat, detta med 
anledning av de grova brott som har begåtts i kommunen. För att stävja den 
brottsutveckling som Bro har erfarit har ett kontorsövergripande samarbete påbörjats 
med tänkt uppstart under oktober år 2020. Projektet har som mål att kunna erbjuda 
sysselsättning och motivera till vägar ut ur kriminalitet för gruppen unga vuxna 18-30 
år. Arbetet är ett komplement till SIG (social insatsgrupp). 
För att mäta graden av trygghet hos de målgrupper som Socialnämnden har ansvar för 
använder verksamheterna i hög utsträckning enkäter. För år 2020 har flera planerade 
enkäter bortprioriterats till förmån för trygghetsarbete med anledning av 
coronapandemin och de behov som många utsatta målgrupper har. Varierade former för 
att förhindra isolering och bibehålla trygghet har skapats och planeras att delvis fortsätta 
under resten av året. 
Målet om snabb kontakt för våldsutsatta följs och upprätthålls. Verksamheten når målet 
om skyndsam kontakt. 
  
  
  
  
  
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  
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Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Antal orossamtal som 
genomförs tillsammans 
med Polisen ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

  10 

 

Andel brukare som 
känner sig trygg med sin 
personal på sin dagliga 
verksamhet ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 74% 80% 

 

Andel brukare som 
känner sig trygg med 
sina boendestödjare ska 
öka i jämförelse med 
föregående år. 

 

 87% 95% 

 

Andel brukare som 
känner sig trygg med sin 
personal på sin 
gruppbostad ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 59% 90% 

 

Andel brukare som 
känner sig trygg med sin 
personal på sin 
servicebostad ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 81% 100% 

 

Andel familjer som 
upplever att de får rätt 
stöd och vägledning 
genom 
familjebehandling. 

 

  90% 

 

Andel ärenden där 
vuxenenheten får 
kännedom om våld i 
nära relation ska 
kontaktas inom 48 
timmar 

 

100%  100% 

 

2.2 Nämndmål: Socialnämndens integrationsarbete är en 
förutsättning för ett hållbart samhälle 

Beskrivning 

Alliansens integrationspolitik bygger på vetskapen att varje människa har en strävan att 
skapa sig ett bättre liv. Denna strävan har politiken ett ansvar att uppmuntra och främja. 
Det gör vi inte bara genom att erbjuda skydd och trygghet, utan också genom att se till 
att de människor som kommer till Sverige och Upplands-Bro erbjuds möjlighet att på 
riktigt ta steget in i vårt samhälle. Vi ser där de viktigaste faktorerna som språk och 
arbete. 

 

Kommentar 

Effekterna av coronavirusets spridning inom den svenska arbetsmarknaden är 
dramatiska. Många av de arbeten som försvinner finns i branscher som utgör viktiga 
instegsjobb för både utrikesfödda och unga. Därtill skapar en högre arbetslöshet svårare 
konkurrens för de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa omständigheter 
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har stor påverkan på Socialnämndens arbete med försörjningsstöd. Inom 
försörjningsstöd fortsätter dock det påbörjade utvecklingsarbetet för att fler ska nå egen 
försörjning. Samarbetet med AME (arbetsmarknadsenheten) planeras bli tätare och 
fysiska möten med klienter bli fler. Tillgång till konsultläkare för att bedöma 
arbetsförmåga resulterar i underbyggda beslut och olika förslag på lösningar för vägar ut 
i annan försörjning. 
Integrationsstödjarna har en viktig roll för kommunens nyanlända i att bland annat lotsa 
vidare till språkstudier, samhällsinformation och andra integrationsinsatser. Plan för 
mottagandet av nyanlända har dock förskjutits i tid och personal ställts om för andra 
arbetsuppgifter. 
För de i kommunens sociala bostadskontrakt införs ny insats i form av bolots. Genom 
tätare kontakt kan vägen ut i eget självständigt boende bli kortare. Målet om att sociala 
kontrakt hos privat hyresvärd på Fjärilsstigen 1-5 ska upphöra är uppnått. 
Den brukarenkät som vuxenenheten årligen deltar i har för år 2020 inte kunnat 
prioriterats. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel klienter som 
svarar positivt på om 
deras situation 
förbättrats sedan de fick 
kontakt med 
socialtjänsten (IFO) ska 
öka i jämförelse med 
föregående år. 

 

 84% 90% 

 

Andel sociala 
bostadskontrakt enligt 
socialtjänstlagen som 
har avslutsorsak 
annat/eget boende ska 
öka i jämförelse med 
föregående år. 

 

  25% 

 

Andel insatser för 
missbruksbehandling på 
Härnevimottagningen 
som vid avslut uppnått 
målet med insatsen helt 
eller delvis. 

 

  50% 

 

Andel hushåll som har 
avslutsorsak arbete eller 
studier inom ekonomiskt 
bistånd ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

  45% 
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Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Öka andelen ej 
återaktualiserade vuxna 
individer med 
ekonomiskt bistånd ett 
år efter avslutat bistånd. 

 

 75% 85% 

 

Andel klienter som står 
till arbetsmarknadens 
förfogande inom 
ekonomiskt bistånd ska 
ha en insats hos 
arbetsmarknadsenheten
. 

 

  98% 

 

Andel klienter inom 
ekonomiskt bistånd som 
har upprättade och 
aktuella arbetsplaner 
ska öka i jämförelse 
med föregående år. 

 

  100% 

 

Andel klienter inom 
ekonomiskt bistånd som 
har träffat sin 
socialsekreterare inom 
två veckor inför beslut 
vid nyansökan ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

  100% 

 

2.3 Nämndmål: Socialnämnden står för valfrihet och delaktighet 
inom sina verksamhetsområden 

Beskrivning 

De omsorgsverksamheter som kommunen tillhandahåller ska präglas av trygghet, 
värdighet, delaktighet och självbestämmande. Dessa ska göra det enklare för individen 
att utforma sin vardag som de vill. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara 
tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Hänsyn ska tas till såväl 
själsliga, andliga som materiella behov då människovärdet inte beror på åldern eller den 
egna förmågan. Därför är det viktigt med valfrihet för den enskilde och mångfald i 
utbudet – det betyder fler möjligheter för både brukare och anställda. 
Kvalitet utvecklas inte av sig själv, utan av konkurrens. Därför bör alla aktörer 
välkomnas, såväl ideella och privata som offentliga. Kommunens mål ska vara att 
erbjuda en trygg och säker omvårdnad. Det är mycket viktigt att kommunen 
kommunicerar tydliga och mätbara kvalitetskrav på alla aktörer. 

 

Kommentar 

Året har präglats av den pågående coronapandemin. Riktade insatser och åtgärder för att 
bibehålla trygghet och delaktighet hos brukare har stärkts. Den omsorgsverksamhet som 
bedrivs inom både daglig verksamhet, sysselsättning och boende har ställt om sin 
verksamhet för att åstadkomma så god service, vård och omsorg som möjligt. Viss 
daglig verksamhet och sysselsättning har kunnat hållas öppen i syfte att bibehålla 
trygghet och gott innehåll i vardagen för de som behöver det mest. Aktiviteter har 
erbjudits på boendet med personal på boendet eller från daglig verksamhet. Brukare i 
ordinärt boende har kontaktats och erbjudits andra insatser, exempelvis utökning av 
personlig assistans. 
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Enheten ekonomiskt bistånd arbetar för att alla klienter ska ha uppdaterade och 
reviderade arbetsplaner. Dessa upprättas tillsammans med klienterna för ökad 
delaktighet. 
Barns och ungas delaktighet, förståelse och inflytande tydliggörs i det 
informationsmaterial som har utarbetats inom barn- och ungdomsenheten och nu 
innefattar både barn och ungdomar. Placerade barn och unga får ökat inflytande genom 
den organisationsförändring som enheten har genomfört under året och skapat en 
placeringsgrupp. Gruppen kan i större utsträckning tillgodose de placerade barnens och 
ungdomarnas behov. Att barnkonventionen sedan år 2020 är lagstiftad skärper 
ytterligare kravet på ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Barnets 
rättigheter ska beaktas vid alla avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. 
Inför nytt ramavtal inom den sociala barn- och ungdomsvården säkerställs 
delaktighetskravet i kommande förfrågningsunderlag. 
Kontoret har inventerat och under augusti påbörjat ett arbete för att förbättra innehåll på 
kommunens externa hemsida med målet att information ska bli mer tillgänglig och 
lättare att förstå. 
Under hösten kommer kommunens avtal med privat utförare av familjerådgivning att 
följas upp. För att säkerställa att  kommuninvånares upplevelse av tillgänglighet och 
delaktighet tas tillvara kommer resultat av efterfrågad enkät för dessa kvalitetsmått att 
särskilt följas upp. 
Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel klienter som 
svarar positivt på om 
deras socialsekreterare 
frågar efter deras 
synpunkter på hur deras 
situation skulle kunna 
förbättras ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 83% 90% 

 

Andel brukare som 
upplever att de får 
bestämma om saker 
som är viktiga för dem 
hemma i deras 
gruppbostad ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 88% 95% 

 

Andel brukare som 
upplever att de får 
bestämma om saker 
som är viktiga för dem 
hemma i sin 
servicebostad ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 88% 95% 

 

Andel brukare som 
upplever att de får vara 
med och bestämma om 
saker som är viktiga för 
dem på sin dagliga 
verksamhet ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 69% 90% 
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Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel brukare som 
upplever att deras 
boendestödjare låter 
dem bestämma över 
saker som är viktiga för 
dem ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 87% 95% 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

Socialnämnden Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 
Avvikelse 

201908 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Vuxen 15 897 2 195 17 319 2 286 -1 422 91 -1 331 923 

Barn/Unga/Familj 28 219 510 32 322 1 902 -4 103 1 392 -2 711 -1 291 

Funktionsnedsätt
ning 121 294 27 783 122 403 24 505 -1 109 -3 278 -4 387 -1 562 

Socialpsykiatri 11 769 697 11 989 870 -220 173 -47 -589 

Integration 36 264 39 164 30 258 26 728 6 006 -12 436 -6 430 -179 

Övergripande 13 151 123 13 991 188 -840 65 -775 5 358 

Summa 226 594 70 472 228 282 56 479 -1 688 -13 993 -15 681 2 660 

Varav kapitalkostnader 

Socialnämnde Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Vuxen 14 0,8 46 6 -32 -5,2 -37,2 

Barn/Unga/Famil
j 32 2 38 3 -6 -1 -7 

Funktionsnedsät
tning 484 60 310 40 174 20 194 

Socialpsykiatri 21 0 18 3 3 -3 0 

Integration 0 0 3 0 -3 0 -3 

Övergripande 383 33 2 0 381 33 414 

Summa 934 95,8 417 52 517 43,8 560,8 

Ekonomiskt bestånd 

Ekonomiskt 
bistånd Budget 202008 Redovisat 202008 Avvikelse 202008 

Avvikelse 
201908 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ekonomiskt 
bistånd 10 667 113 19 173 331 -8 506 218 -8 288 -5 952 

Summa 10 667 113 19 173 331 -8 506 218 -8 288 -5 952 

3.2 Helårsprognos 
Socialnämnden Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Vuxen 24 242 3 293 25 769 3 320 -1 527 27 -1 500 

Barn/Unga/Familj 43 007 765 46 207 1 365 -3 200 600 -2 600 

Funktionsnedsättning 182 472 41 673 179 423 31 024 3 049 -10 649 -7 600 

Socialpsykiatri 17 671 1 045 18 901 1 075 -1 230 30 -1 200 
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Integration 55 305 59 345 59 206 58 746 -3 901 -599 -4 500 

Övergripande 19 942 193 18 133 184 1 809 -9 1 800 

Summa 342 639 106 314 347 639 95 714 -5 000 -10 600 -15 600 

Varav kapitalkostnader 

Socialnämnden Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Vuxen 20 1 20 1 0 0 0 

Barn/Unga/familj 49 3 49 3 0 0 0 

Funktionsnedsät
tning 726 89 726 89 0 0 0 

Socialpsykiatri 32 0 32 0 0 0 0 

Integration 0 0 0 0 0 0 0 

Övergripande 577 50 577 50 0 0 0 

Summa 1 404 143 1 404 143 0 0 0 

Ekonomiskt bistånd 

  Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ekonomiskt Bistånd 16 000 200 29 000 500 -13 000 300 -12 700 

Summa 16 000 200 29 000 500 -13 000 300 -12 700 

3.3 Ekonomisk analys 
Socialnämnden visar ett negativt resultat med 15,7 mnkr, vilket motsvarar 10,0 
procent. Huvudsakligen beror underskottet på höga kostnader för externa placeringar 
samt integration. På helår prognostiseras ett negativt resultat med 15,6 mnkr 
motsvarande 6,6 procent. 
Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 8,3 mnkr motsvarande 
78,9 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 12,7 mnkr motsvarande 80,4 
procent. 
Covid-19 
Fram till och med 31 augusti har återsökning av covidkostnader uppgått till 6,4 mnkr. 
De extra kostnader som har förekommit  för Socialnämnden på grund av covid-19 avser 
främst personalkostnader till följd av sjukskrivningar. Anställda som under perioden 
tillfälligt arbetat på andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på anställande 
enhet. Några enheter har  tillfälligtvis fått ta in konsulter för att täcka upp för ökade 
sjukskrivningar men endast under kort tid. De kostnader som uppkommit för 
skyddsutrustning har främst belastat Äldre- och omsorgsnämnden. Ytterligare en 
återsökning av covidkostnader sker den 30 november. 
Vuxen  
Resultatet visar ett underskott med 1,3 mnkr. Antalet placeringar inom missbruk och 
kriminalitet har varit högre under perioden då öppenvård bedömts inte vara tillräckligt, 
1,5 mnkr. Tomhyror för sociala lägenheter överstiger budget med 0,4 mnkr men vägs 
upp av lägre personalkostnader med 0,6 mnkr. 
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På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 1,5 mnkr. 
Barn, unga och familjer 
Resultatet visar ett underskott med 2,7 mnkr beroende på höga kostnader för placeringar 
3,4 mnkr. Flera av de pågående placeringarna gäller ungdomar där problembilden är 
komplex och där gränsöverskridande beteende förekommer. Personalkostnaderna ger ett 
överskott med 0,7 mnkr beroende på vakans. På helår prognostiserar 
verksamhetsområdet ett underskott med 2,6 mnkr. 
Funktionsnedsättning 
Resultatet för perioden visar ett underskott på 4,4 mnkr beroende på höga 
personalkostnader dels inom daglig verksamhet och sysselsättning 0,6 mnkr dels inom 
personlig assistans med 0,7 mnkr. Korttidsvistelse visar ett underskott med 0,6 mnkr, 
korttidstillsyn med 0,6 mnkr, boenden 1,2 mnkr samt ledsagning, avlösning med 0,5 
mnkr. På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 7,6 mnkr. 
Socialpsykiatrin 
Resultatet för perioden visar ett resultat enligt budget. På helår prognostiserar 
verksamhetsområdet ett underskott med 1,2 mnkr beroende på nytillkomna placeringar 
under året. 
Integration 
Resultatet för perioden visar ett underskott med 6,4 mnkr främst beroende på 
placeringskostnader för ensamkommande barn. Återsökningar pågår för de barn som 
har placerats men stor osäkerhet råder om Migrationsverket kommer att ersätta 
kommunen för hela placeringskostnaden. På helår prognostiserar området ett underskott 
med 4,5 mnkr då planering pågår för ändrade placeringsformer. 
Övergripande 
Resultatet för perioden visar ett underskott med 0,8 mnkr beroende på 
personalkostnader. 
På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett överskott med 1,8 mnkr beroende på 
avsatta medel för volymförändringar. 
Ekonomiskt bistånd  
Resultatet för perioden visar ett underskott med 8,3 mnkr. Antalet hushåll ökar vilket 
innebär stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Samtidigt ökar riksnormen och 
andra kostnader årligen. Med anledning av covid-19 antas arbetslösheten öka vilket  kan 
påverka prognos/resultatet på sikt. På helår prognostiseras ett underskott med 12,7 
mnkr. 
  

3.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202008 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

SIG -Sociala insatsgruppen 2018 2021 2 570 1 216 2 570 0 

Barnskyddsteamet 2020 2023 6 100 927 6 100 0 

Summa   8 670 2 143 8 670 0 
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3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 
Sociala insatsgruppen, SIG 
Projektet startades upp under september år 2018. För att öka förutsättningarna att nå 
uppsatta mål är projektet förlängt till den 31 mars år 2021 och då med redan tilldelade 
och beslutade medel. SIG vänder sig till unga som vill bryta en kriminell bana där 
verksamhetsidén bygger på metoder i tätt samarbete mellan polis, socialtjänst samt 
andra berörda huvudmän. 
Barnskyddsteam 
Beslut om tilldelade medel för ett treårigt projekt togs under år 2019. Arbetet har startat 
under början av år 2020 med tre tjänster. Barnskyddsteam erbjuder barn, unga och 
familjer förebyggande krisstöd med målet om att kunna begränsa behovet av externa 
placeringar. 
  

3.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Redovisat 

202008 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Inredning ny servicebostad 150 0 133 150 17 

Tekniska hjälpmedel 50 0 0 50 50 

Inredning ny träfflokal 
(socialpsykiatrin) 300 0 0 300 300 

Upprustning 
bostadsrättslägenheter 50 0 0 50 50 

Summa 550 0 133 550 417 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Inredning ny servicebostad 150 0 150 150 0 

Tekniska hjälpmedel 50 0 50 50 0 

Inredning ny träfflokal 
(socialpsykiatrin) 300 0 300 300 0 

Upprustning bostadsrättslägenheter 50 0 50 50 0 

Summa 550 0 550 550 0 

3.7 Kommentarer investeringsredovisning 
Investeringarna har påbörjats, inom den nyöppnade servicebostaden har inventarier 
inskaffats. 
På helår beräknas investeringarna hinna utföras enligt budget. 
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1 Inledning och bakgrund 
I dagsläget har Upplands-Bro kommun 108 individer som beviljats daglig 
verksamhet. 100 av dessa har sin placering inom kommunens egna 
verksamheter. De åtta övriga har på grund av särskilda skäl sin verksamhet på 
annan plats. 

Fram till årsskiftet 2019/2020 var kommunens dagliga verksamheter 
lokaliserade i flera olika lokaler inom kommunen och därmed organiserat i 
flertalet mindre verksamheter. En sådan organisation medför utmaningar, såväl 
ekonomiska som kvalitativa. Personal- och lokalresurserna är svåra att nyttja 
optimalt. Några av verksamhetsområdets lokaler har sedan tidigare behövt 
stängas på grund av renoveringsbehov och några av nuvarande lokaler är inte 
ändamålsenliga, exempelvis då handikappanpassning saknas eller 
renoveringsbehov föreligger. 

Kommunens dagliga verksamheter är idag anslagsfinansierade vilket innebär 
att verksamheten får en summa pengar som ska räcka för hela verksamhetsåret 
oavsett antalet individer som får insatsen. Budgeten ses över årligen. Denna typ 
av finansiering används i några kommuner och i andra ges ersättning på 
brukarnivå. För att kunna hålla en budget i balans krävs effektiva arbetssätt, 
genomtänkt nyttjande av lokal- samt personalresurser.  

Ett översynsarbete kring lokalfrågan var initierat sedan tidigare och när 
kommunens dagliga verksamheter under våren 2020 stängdes relaterat till 
pågående pandemi och folkhälsomyndighetens rekommendationer så fanns 
utrymme för ytterligare utvecklingsarbete.  

I syfte att höja kvaliteten inom verksamheten samt för att optimalt nyttja lokal- 
samt personalresurser har därmed ett större och mer långsiktigt 
utvecklingsarbete påbörjats inom verksamhetsområdet.  

2 Översyn och analys 
Det utökade lokalbehovet har sedan tidigare varit känt dels på grund av 
stängning av verksamheten på Fjärilsstigen (renovering av fastigheten) samt 
vetskapen gällande de omfattande renoveringsbehov som finns på Härnevi 
skolväg. Med den bakgrunden tecknade kommunen avtal för nya lokaler på 
Västra Rydsvägen vilka nyligen har tagits i bruk, avtalet innebär idag ett 
tvåårskontrakt. Under denna period ska en långsiktig planering tas fram för 
kommunens dagliga verksamhet och möjligheten ges att utvärdera dessa 
lokaler. 

Under våren 2020 genomfördes en djupare analys av verksamhetsområdet och 
följande punkter togs fram som prioriterade: 

• Lokal-och personalresurser behöver nyttjas mer effektivt. 
• Små verksamheter inom flertalet olika lokaler är inte optimalt. 
• Arbetssätt behöver ses över och effektiviseras. 
• Behov finns av att hitta nya och större lokaler. 
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• Åtgärder behöver vidtas för att nå en budget i balans. 
• Verksamheternas inriktningar behöver ses över för att möta samtliga 

brukares behov. Det saknas till viss del verksamheter för personer med 
lindriga funktionsnedsättningar. 

• Brukarnas transporter till och från daglig verksamhet behöver ses över, 
utifrån organisation och finansiering. 

• Verksamheterna behöver fortsatt anpassas utifrån rådande pandemi. 

3 Målsättningar med utvecklingsarbetet 
Utifrån genomfört analysarbete togs fem övergripande målsättningar fram: 

• Erbjuda attraktiva verksamheter för samtliga brukare inom målgruppen 
som har beslut gällande daglig verksamhet. 

• Effektivisera arbetssätt med bibehållen kvalitet inom verksamheten.  
• Långsiktig och effektiv lokalförsörjning. 
• Budget i balans. 
• Erbjuda ”coronasäkrade” verksamheter såväl ur brukar- samt 

medarbetarperspektiv. 

Mätmetoder för måluppfyllelse behöver tas fram. 

4 Genomförda och planerade åtgärder 
Flera åtgärder är redan genomförda, många påbörjade och ytterligare 
planerade. Utvecklingsarbetet är ett långsiktigt arbete i syfte att hitta hållbara 
lösningar som har högt brukarfokus, håller god kvalitet samt är kostnads- och 
resurseffektiva. 

4.1 Genomförda och påbörjade åtgärder 
• Vävnadsvägens lokaler har sagts upp och verksamheten flyttar till 

Västra Rydsvägen.  
• Café Fyran stängs, deltagarna erbjuds istället verksamhet på Västra 

Rydsvägen. 
• Pågående översyn av organisationen. Översyn av personalresurser i 

samråd med fackliga organisationer, såväl administration samt 
medarbetare som arbetar brukarnära ses över. 

• Verksamheten som tidigare fanns på Fjärilsstigen har delvis flyttats till 
Härnevi skolväg. 

• Coronasäkrad öppning av daglig verksamhet vilket kan innebära att 
deltagarna tillfälligt får gå kortare eller färre dagar i verksamheten varje 
vecka. Deltagarantalet behöver begränsas för att kunna följa gällande 
restriktioner. Individuella behovsbedömningar genomförs fortlöpande 
för att i så hög grad som möjligt säkerställa brukarnas behov.  

• Pågående samverkansinsatser med bland annat grupp- och 
servicebostäder, biståndsenheten, gode män/förvaltare med flera. 
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• Delaktighetsperspektivet prioriteras, deltagare och medarbetare görs 
delaktiga i så hög grad som möjligt i förändringsarbetet. 

4.2 Planerade åtgärder 
• Färdigställa lokalerna på Västra Rydsvägen och planera för att 

succesivt öppna verksamheterna. 
• Utöka kultur-estetisk verksamhet i lokalerna på Västra Rydsvägen.  
• Verksamhet med inriktning på media på Västra Rydsvägen planeras. 
• Stänga verksamheten på Härnevi skolväg. Lokalfrågan är prioriterad att 

lösa. En större lokal i Bro är önskvärt.  
• I syfte att kunna utöka öppettiderna kommer pedagogisk lunch och 

måltidsuppehåll ersättas med lunchrast. 
• Aktivt arbeta för långsiktiga lösningar gällande lokalfrågan. 
• Upprätta egenkontroller för att utvärdera måluppfyllelse samt resultaten 

av vidtagna åtgärder. 
• Ett övergripande arbete med införande av ett bättre ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete kommer påbörjas framöver. Översyn av 
nuvarande arbetssätt kommer då genomföras och arbetssätten ska 
utvecklas/effektiviseras. 

• Utökning av digitala arbetssätt. 
• Översyn av organisation, arbetssätt och finansiering gällande brukarens 

transport till/från daglig verksamhet inom samt utanför kommunen. 
• Fortsatt analys av verksamhetsområdet. 

5 Implementeringsarbete och uppföljning  
Vid ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete är det nödvändigt att 
uppföljning sker regelbundet. Effekterna av genomförda åtgärder kommer 
följas upp och åtgärderna revideras vid behov. Medarbetarnas och deltagarnas 
delaktighet är av stor vikt i implementeringsarbetet.  
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